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Spotkanie Noworoczne z Sołtysami w Bielsku Podlaskim i Augustowie

Motto dnia:

„Z wiarą i optymizmem wchodzimy w 2017 rok”

W polityce nic nie dzieje się przypadkowo.
Dzieje się to, co zostało zaplanowane.
Franklin D. Roosevelt – 33 prezydent Stanów Zjednoczonych

Wieczór kolęd
w Bielskim Domu Kultury
10 stycznia w „Wieczorze kolęd”
w Bielskim Domu Kultury zaprezentowało się siedem podmiotów
muzycznych. Był też akcent jasełek

zaprezentowali najmłodsi uczestnicy
z Niepublicznego Przedszkola Nr 1
im. Św. Mł. Gabriela. Występ został
przyjęty entuzjastycznymi brawami.

9 stycznia w bielskiej Bazylice NNMP i św. Mikołaja w Bielsku
Podlaskim biskup drohiczyński
Tadeusz Pikus zapoczątkował
spotkania dekanalne z sołtysami
z diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią
sprawowaną w intencji sołtysów
i gości, którą celebrował wraz
z asystentem biskupim Tomaszem
Szmurło Ordynariusz Drohiczyński
Bp Tadeusz Pikus. Gospodarzem
spotkania była wójt Gminy
Bielsk Podlaski, Raisa Rajecka
i ks. dziekan bielski, Kazimierz
Siekierko.
Akcent modlitewno
bożonarodzeniowy w bielskiej
Bazylice
W spotkaniu uczestniczyli
sołtysi z dekanatów: bielskiego,
brańskiego i hajnowskiego. Obecni
byli też dziekani z tych dekanatów ks.
Janusz Łoniewski, dziekan dekanatu
brańskiego, ks. Zbigniew Niemyski,

„Pokłon Trzech Króli” wystawionych
przez Stowarzyszenie „Ojcowizna
Ziemi Bielskiej”.
Program kolędniczy „Z koladoju my idziem” zespołu „LANOK”

Następnie wystąpił Chór Polskiej
Pieśni Narodowej pod dyrekcją Elżbiety Bilmin. Chór wykonał utwory:
Cd. str. 2

Stypendia artystyczne Marszałka
70 uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego
otrzymało stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na 2017 roku.
Wsród nich znaleźli się:
Bociuk Natalia – muzyka, literatura – Czeremcha
Ginszt Wanda – muzyka – Hajnówka
Jurczuk Nika – muzyka, taniec, folklor, literatura, film – Bielsk Podlaski
Klepacki Piotr – muzyka – Siemiatycze
Leończak Ewelina – muzyka, teatr, literatura, plastyka - Brańsk
Makarski Igor – muzyka – Juchnowiec Górny
Malisz Daria – muzyka, teatr, literatura, film – Bielsk Podlaski
Malisz Magdalena – muzyka, teatr, literatura – Bielsk Podlaski
Misiuk Kamil – film, teatr – Bielsk Podlaski
Nazaruk Diana – muzyka, literatura, plastyka, fotografia – Czeremcha
Nesterowicz Barbara – muzyka, teatr, literatura – Czeremcha
Owerczuk Ewa - film, teatr, literatura – Bielsk Podlaski
Romaniuk Katarzyna – muzyka, literatura, plastyka – Czeremcha
Ruczyński Szymon – film - Białowieża
Szczurkowska Aleksandra – taniec ludowy – Brańsk
Sztyler Dorota – muzyka - Hajnówka
Trofimczuk Aleksander – muzyka - Juchnowiec Kościelny
Wasiluk Bartosz – muzyka, teatr – Hajnówka
Wojewódzka Natalia Weronika – plastyka – Wyszki

dziekan dekanatu hajnowskiego,
starosta Sławomir Jerzy Snarski,
burmistrz Jarosław Borowski, wójtowie z Wyszek, Rudki i Grodziska,
przewodniczący Rady Gminy Bielsk
Podlaski.

mierz Siekierko złożył wyznawcom
prawosławia, życzenia świąteczne.
Spotkania noworoczne z sołtysami
odbywają się od 2001 roku. Zapoczątkował je ks. bp Antoni Dydycz.
W homilii Ordynariusz postawił

Podziękowanie ks. biskupa za jasełka

Z racji na przypadający trzeci
dzień świąt Bożego Narodzenia jak
i liczną obecność wiernych wyznania
prawosławnego ks. proboszcz Kazi-

pytanie: „Dlaczego Bóg się objawił”.
Szukając odpowiedzi odwołał się do
dokumentów Soboru Watykańskiego
Cd. str. 5

Kłopotliwy sąsiad cerkwi
Mieszkańcy podhajnowskiej
wsi protestują przeciwko rozbudowie chlewni , bo dość mają
życia w odorach z gnojowicy.
Nowoberezowo to urokliwa podlaska wieś w powiecie hajnowskim,
która powstała na przełomie XVI
i XVII wieku. Internetowe wydanie”
Encyklopedii Puszczy Białowieskiej”
podaje, że została założona około
1611 roku i zamieszkiwała ją ludność
ruska . Zamierzchłe czasy przypomina
kilkusetletnia parafialna cerkiew
pod wezwaniem Wniebowstąpienia
Pańskiego, do której należą dwie
zabytkowe cerkwie i pięć kaplic
oraz dwa cmentarze. Dziś wieś
zamieszkują w dziewięćdziesięciu
dziewięciu procentach prawosławni.
W tych okolicach zachowało
się wyjątkowe zdobnictwo drewnianych domów, uznawane jako styl
w architekturze ludowej, powstały
w XX wieku na Podlasiu. Ozdoby
i ornamenty były wycinane na deskach, które następnie malowano
kontrastującym względem ścian
kolorem i przybijano do drzwi, okien,
szczytów, ganków, naroży i okapów.

We wsi funkcjonuje wiele
gospodarstw agroturystycznych.
W jednym z nich wybudowano
skansen, w którym niecodzienną
atrakcją jest możliwość przespania
się na „zapiecku”/ miejsce za piecem/
w chatach z XIX wieku.
Bezcenne zabytki architektury
i walory przyrodnicze wsi Nowoberezowo, położonej w pobliżu Puszczy
Białowieskiej, miały być atrakcjami
turystycznymi na skalę międzynarodową.
Tymczasem wieś i okolice
nieoczekiwanie zaczęły być kojarzone z odorami z gnojowicy,
wydzielającymi się z chlewni świń.
Smród utrudnia przede wszystkim
codzienne życie ludziom. Za całe
zło mieszkańcy obarczają rodzinną
firmę państwa Ojdanów - Mineral
Sp. z o. o, która na początku tego
wieku na terenach dawnego PGR-u,
uruchomiła hodowlę trzody chlewnej.
Nie chcą smrodu w domach
Gdyby wówczas ludzie wiedzieli, jak to będzie wyglądało, ten
obiekt by nie powstał. Głównym
problemem jest po prostu smród.

W tej wsi nie da się nawet prania
wywiesić na podwórku. Wszystko
nim od razu nasiąka - żaliła się Ewa
Moroz – Keczyńska w 2014 roku na
łamach lokalnego wydania „Gazety
Wyborczej”.
Już w 2001 roku przedsiębiorca
zobowiązał się do zasadzenia zieleni
wysokiej i średniej wokół inwestycji
od strony zabudowy mieszkalnej,
niestety rosną tylko ozdobne krzewy – skarżą się mieszkańcy. Spadły
też ceny gruntów i posesji, a smród
ma być odczuwalny w promieniu
czterech kilometrów od granicy
chlewni – w Czyżykach, Nowokorninie,
Puciskach, Wygodzie i nawet samej
Hajnówki, bo osiedla położone po
wschodniej części miasta też odczuwają nieprzyjemne sąsiedztwo.
Uciążliwy odór przeszkadza
wiernym wyznania prawosławnego
w godnym celebrowaniu uroczystości
religijnych w świątyniach i na cmentarzach. Jedna chlewnia już sąsiaduje
z XIX-wieczną kapliczką pw. św. Braci
Machabeuszy. Co roku 15 sierpnia
odbywają się do niej procesje. Obok
Cd. str. 3

Hajnówka

Milejczyce

Nowy komendant policji

4 stycznia hajnowscy policjanci
powitali nowego komendanta, kom.
Tomasza Haraburdę, któremu dwa
dni wcześniej nadinspektor Daniel
Kołnierowicz szef podlaskiej policji
powierzył pełnienie obowiązków
Komendanta Powiatowego Policji
w Hajnówce.
Nowy komendant ma 38 lat,
jest żonaty i ma dwóch synów, jest
absolwentem Politechniki Białostockiej.
Pracę w policji rozpoczynał w Sekcji
Dochodzeniowo-Śledzej białostockich
komisariatów. Kontynuował ją (2007r
- w takiej samej sekcji Komendy Miejskiej w Białymstoku. W 2009 roku
przeszedł do pracy w CBOŚ. W 2016 roku został powołany na stanowisko
I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży.
(w)

KRÓTKO
20 grudnia 2016 r. działająca
w Zespole Szkół w Milejczycach harcerska druzyna „Buki” zakończyła akcję „Świąteczna paczka”. Z zebranych
w szkole produktów przygotowano
14 paczek z artykułami spożywczymi
i środkami czystości.
(m)
*
22 grudnia 2016 r. obradowała Rada Gminy w Siemiatyczach.
Dokonano zmian w budżecie gminy
i uchwalono Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy na lata 2017 2025 i budżet gminy na 2017 r. Po
Sesji odbyło się spotkanie opłatkowe,
w którym uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Podlskiego Jerzy
Leszczyński i Starosta Siemiatycki
Jan Zalewski.
(cz)

Wyszki

Znawcy historii
Uczniowie Zespołu Szkół w Wyszkach w minionym roku uczestniczyli
w kilku konkursach historycznych
zajmując czołowe miejsca.
W turnieju wiedzy „Bohaterzy
września 1939 roku na zawsze
w naszej pamięci” reprezentacja
gimnazjum zajęła I miejsce, W konkursie literackim „Wrześniowa
historia krzyżami pisana” I miejsce
zajęła Gabriela Górska uczennica
kl. II a gimnazjum także zajęła
I miejsce, takie same miejsce zajeli
w konkursie plastycznym „Szlak
zapisany krwią i ogniem” Kacper
Łuczaj uczeń szkoły podstawowej
i Dominik Łuczaj z gimnazjum.
(seb)

Szkolny konkurs o mitach

foto: UG Milejczyce

Mity kojarzą się nam najczęściej ze
starożytną Grecją, rzadziej kojarzymy je

z pojmowaniem historii ojczystej. Nasza
znajomość polskiej historii bardzo często

ogranicza się właśnie do mitów, które są,
jak to mity, dalekie od rzeczywistości.
Może więc Turniej Wiedzy o Mitach,
w którym uczestniczyli uczniowie klasy
V Szkoły Podstawowej w Milejczycach
pozwoli im bardziej krytycznie spojrzeć
na historię swojego kraju..
Uczestnicy konkursu w listopadzie przygotowali foldery o wybranej
postaci mitologicznej a 22 grudnia
odbył się drugi etap konkursu, który
polegał na rozwiązaniu testu. Najlepiej
rozwiązały go:
1. Zuzanna Kochańska
2. Bartosz Szajkowski
3. Daria Ośmólska i Jakub Łobodziński
Znawcom mitologi gratulujemy.
(mil)

Rewitalizacja Gmin
42 podlaskie gminy otrzymały
w sumie 2,8 mln złotych unijnego
wsparcia na przygotowanie programów rewitalizacji. Samorządy
gminne ubiegały się o nie w konkursie
ogłoszonym w ramach Programu
Pomoc Techniczna przez Ministerstwo
Rozwoju i Zarząd Województwa Podlaskiego. Program obejmował wsparcie gmin w przygotowaniu działań
rewitalizacyjnych uwzględniających
zarówno elementy infrastruktury jak
i gospodarcze oraz społeczne.
7 grudnia ubr.w Urzędzie
Marszałkowskim podpisano umowy
ze zwycięskimi gminami.
„– Kiedy mówimy o rewitalizacji
społecznej, to nie chodzi o poprawę
wyglądu budynków, a raczej o to, jak
chcemy ożywić nasze społeczności
lokalne. Tak, by radziły sobie lepiej

z problemami, które je dotykają.
Dlatego mówimy teraz stop kubaturom, zielone światło na obiekty
i takie przedsięwzięcia, które będą
rozwijały społeczność lokalną” – mówił w czasie uroczystości wręczenia
umów wicemarszałek województwa
Maciej Żywno.
Wśród beneficjentów programu
znalazły się między innymi gminy:
(w nawiasach podajemy kwotę
przyznanej dotacji):
Boćki (103 027,50), Brańsk
miasto (27 495,00), Hajnówka miasto
(125 100,00), Milejczyce (30 240,00),
Narewka (13 284,00), Siemiatycze
miasto (32 040,00).
Na opracowanie lub aktualizację
programów rewitalizacji gminy mają
czas do 31 sierpnia 2017 roku.

500-lecie
Chojewa
17 stycznia 1517 roku król
Zygmunt I Stary nadał źreb Chojewski
i Maleszewski uciekinierowi z Moskwy
swemu dworzaninowi Dymitrowi
Konstantynowiczowi Żostawowi. Jest
to pierwsza wzmianka o istnieniu
miejscowości noszącej wcześniej
nazwę Choiowo należącej pierwotnie do parafii brańskiej i starostwa
brańskiego. Kolejna wzmianka o wsi
pojawia się dopiero po ponad czterdziestu latach w inwentarzu starostwa
brańskiego z 1558 roku. Niewiele
miejscowości może pochwalić się
taką historią, może więc warto tę
rocznicę uczcić. Ten apel kieruję do
Rady Sołeckiej Chojewa i radnego
Franciszka Gawina.
Wiesław S. Sokołowski

(wss)

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i przedstawicielami organów
prowadzących w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Reforma systemu edukacji
Zajmująca się edukacją ekologiczną Fundacja Chlorofil zorganizowała konkurs pod hasłem „Mistrz
Recyklingu Maks porządkuje odpady”.
Patronuje mu Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego. Konkurs
trwa od 15 stycznia do 30 marca
br. W ramach konkursu uczniowie
odpowiadają na 10 pytań zamkniętych oraz pięć otwartych związanych

z prawidłową gospodarką odpadami
komunalnymi.
Jury oceni nadesłane prace konkursowe do 30 kwietnia a zwycięskie
ekozespoły pojadą na wycieczkę do
wybranego Parku Narodowego lub
z wizytą do najnowocześniejszych
instalacji odzysku i recyklingu odpadów w Polsce.
(seb)

Czas upływa - trochę dat
15 stycznia 2017 roku Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy (pomimo kłopotów idologicznych) zagrała
poraz 25! Ćwierć wieku nieocenionej
działalności Jurka Owsiaka. Że mu
się chce ?
19 stycznia br. Leszek Balcerowicz
kończy 70 lat.
20 stycznia br.Donald Tramp zostanie zaprzysiężony na prezydenta USA.
28 stycznia br. ingres arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego,nowego
metropolity krakowskiego.
15 lutego br. 150 lat mija od

premierowego wykonania walca
Johanna Straussa „Nad pięknym,
modrym Dunajem”.
16 i 23 lutego br. Legia Warszawa walczy o 1/8 finału Ligi Europy
z Ajaksem Amsterdam.
22 lutego br. mija 30 rocznica śmierci
Andyego Warhola, twórcy pop-artu.
25 lutego br. mija 40 lat od premiery filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek
z marmuru”.
26 lutego br. rozdanie Oscarów
w Hollywood – gala po raz 89.
(wp)

Zmiany w przepisach o indetyfikacji zwierząt
18 października ub. roku zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji zwierząt. Ze zmianami w przepisach można zapoznać się na stronach
internetowych samorządów gminnych.
(s)
2

5 grudnia 2016 roku Zespół
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej gościł
Jadwigę Szczypiń, Podlaskiego Kuratora Oświaty wraz z pracownikami
zajmującymi się zmianą systemu
kształcenia związanego z likwidacją
gimnazjów.
Spotkanie w Bielsku dotyczące
wdrażania reformy systemu edukacji.
było kolejnym informującym o zapowiadanych zmianach w edukacji. Tym
razem dla przedstawicieli organów
prowadzących szkoły, dyrektorów
szkół z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W spotkaniu
uczestniczył m. in.: naczelnik Anatol
Grzegorz Tymiński.
Wraz z kurator Mariolą Szczypiń
na spotkanie przybyli Franciszek
Górski, dyrektor Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego, Elżbieta Kamińska,
Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji,
dr Tadeusz Andrzej Mośka, wizytator,
Romuald Mazur, st. wizytator, Krzysztof Henryk Ostrowski, st. wizytator
oraz Małgorzata Lipińska, wizytator.
Przybyłych powitał w gościnnych
murach szkoły Bolesław Hryniewicki,
dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi
Podlaskiej.
Kurator zapoznała uczestników
spotkania z nowym ustrojem szkolnym. Przedstawiając harmonogram
wdrażania reformy edukacji podkreśli-

ła, ze jej celem jest stworzenie szkoły
nowoczesnej, a jednocześnie silnie
zakorzenionej w tożsamości kulturowej narodu. Proponowane zmiany
zostały przemyślane i zaplanowane
na wiele lat. Dotyczą zapewnienia
równego startu każdemu uczniowi
bez względu na to, skąd pochodzi
oraz jaki status materialny mają

wszystkich aspektach , począwszy
od zasad finansowania, poprzez
tworzenia nowych typów szkół,
nowej organizacji zajęć, zasad zatrudniania nauczycieli oraz systemu
wynagrodzenia.
- Uczniowie, rodzice, nauczyciele
i samorządowcy, a więc środowiska
najbardziej zainteresowane prawi-

jego rodzice. Każdy uczeń ma mieć
dobrą szkołę i dobrą edukację.
Kurator wyjaśniła, że prace nad
przygotowaniem reformy zostały
poprzedzone ogólnopolską debatą
o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel
– Dobra Zmiana”. Najogólniej więc
proponowany przez rząd projekt
reformy oświaty przewiduje zmiany
systemu edukacji praktycznie we

dłowym funkcjonowaniem szkół,
wyrazili swoją opinię na temat
obszarów edukacji, które wymagają
zmian. Dzięki tym konsultacjom, na
których obecnie spotykamy się w tej
szkole, pragniemy, aby zaplanowane
rozwiązania zapewniły oczekiwania
rodziców i ich dzieci, nauczycieli
i środowiska oświatowego – podCd. str. 5

Wieści Podlaskie

Kłopotliwy sąsiad cerkwi
Cd. ze str. 1

jest źródełko a woda ma zdaniem
wiernych lecznicze właściwości. Teraz
wodę trzeba wypompowywać kilka
razy w roku, bo dostają się z rzeczki
zanieczyszczenia – powiedział nam
miejscowy batiuszka . To, że cierpliwość wiernych sięgnęła zenitu
świadczy wysłane w październiku
tego roku do wójt Hajnówki pismo
proboszcza parafii prawosławnej
Wniebowstąpienia Pańskiego ks.
prof. mgr. Jana Kazimiruka, w którym napisał:
„W nawiązaniu do konfliktu
społecznego mieszkańców wsi
Nowoberezowo wokół funkcjonowania i rozbudowy tutejszej chlewni,
chciałem niniejszym wyrazić swoje
wielkie zaniepokojenie związane
z istniejącym konfliktem. Pragnę
potwierdzić, że odory, które wytwarza chlewnia w sposób znaczący
utrudniają pielęgnowanie praktyk
religijnych prawosławnych mieszkańców wsi.
Dotyczy to w szczególności
sprawowania nabożeństwa przy
kaplicy św. Braci Machabeuszy, która
znajduje się naprzeciw chlewni, pochówku zmarłych na naszym cmentarzu oraz odorów, które docierają
do naszych zabytkowych cerkwi.
(...)W chwili obecnej trwa remont generalny zabytkowej cerkwi
z XVIII w. i chciałem wyrazić swoją
jak największą troskę o stworzenie
takich warunków, by odrestaurowany
zabytek nie był narażony na oddziaływanie chemicznych związków
będących efektem funkcjonowania
chlewni w naszej historycznej wsi,
której czterechsetlecie będziemy
świętować za dwa lata, w 2018 roku.”
Plany inwestora
W lutym 2014 roku wpłynął do
Urzędu Gminy w Hajnówce wniosek

sie 500 kg/ tj.: 166 stanowisk dla
macior(58,1 DJP), 1346 stanowisk
dla prosiąt(26,92 DJP), 2 stanowiska
dla knurów(0,8 DJP) i 10 stanowisk
z przeznaczeniem na kwarantannę
loszek(0,7 DJP). - Po zebraniu materiałów dowodowych ówczesna wójt
Olga Rygorowicz nałożyła obowiązek
opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – mówi Alina
Ojdana, prywatnie matka prezesa
firmy Mineral Huberta Ojdany.- Taki
raport przygotowaliśmy po tym, jak
decyzję wójt podtrzymały Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowy Powiatowy
Inspektor w Hajnówce.
Na początku 2015 roku firma
otrzymała od wspomnianych instytucji pozytywne opinie, które określały
warunki realizacji przedsięwzięcia.
Trzeba podkreślić, że w trakcie podejmowaniu decyzji RDOŚ i sanepid
znali liczne zastrzeżenia mieszkańców, w imieniu których wystąpili:
Walentyna Biryłko, radna gminy
Hajnówka, Ewa i Andrzej Keczyńscy,
na co dzień pracujący Białowieskim
Parku Narodowym oraz Towarzystwo
Ochrony Krajobrazu w Hajnówce.
Nie dla chlewni
Autorzy petycji zwracali uwagę
na negatywny wpływ inwestycji na
drewnianą zabytkową kapliczkę
znajdującą się w odległości ok. 40
metrów od przedsięwzięcia, nie
uwzględnienie zmian czynników
klimatycznych zwiększających
uciążliwość inwestycji, możliwości
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, niewłaściwe
zagospodarowanie gnojowicy czy
wreszcie uciążliwości odorowych
mających wpływ na pogorszenie
jakości życia mieszkańców.
I choć na tym etapie szala
przechyliła się na korzyść inwestora,

Alina Ojdana walczy o rozbudowę rodzinnej firmy Mineral Sp. z o.o.
Mineral Sp. z o. o. o wydanie decyzji
środowiskowej dla rozbudowy chlewni
w Nowoberezowie. Przedsięwzięcie
miało polegać na budowie budynku
o pow. użytkowej wynoszącej 1320
m kwadratowych dla loch z odchowalnią prosiąt przeznaczonego do
hodowli w systemie bezściełowym
rusztowym trzody chlewnej o obsadzie 86,52 DJP/ umowna jednostka
odpowiadającej jednej krowie o maWieści Podlaskie

to konflikt narastał. Niebawem już
kilkuset mieszkańców podpisało się
pod protestem przeciwko rozbudowie chlewni.
Pod koniec grudnia 2014 roku
nowym wójtem Hajnówki została
Lucyna Smoktunowicz. I choć wybory
wygrała w II turze, to i tak dla miejscowej elity politycznej było to wielkie
zaskoczenie. Oto nikomu nieznana
urzędniczka poczty, nazywana przez

oponentów „panienką z okienka”,
wywróciła scenę polityczną.
Nowa wójt z wielkim impetem
przystąpiła do zażegnania konfliktu
na linii przedsiębiorca mieszkańcy.
W kwietniu 2015 roku zorganizowała
rozprawę administracyjną, czyli
spotkanie protestujących mieszkańców z inwestorem. - Chciałam,
aby Mineral Sp. z o.o. ustosunkowała
się do zarzutów społeczeństwa
i ich uwag złożonych do raportu
oddziaływania na środowisko –
mówi Lucyna Smoktunowicz. Ale
porozumienia nie osiągnięto. Różne
oceny raportu nadal dzieliły strony
konfliktu . Alina Ojdana uważa, że
wójt nie jest obiektywna i działa
na szkodę jej firmy.- Stosuje różne
kruczki prawne, by opóźnić rozpoczęcie inwestycji – żali się. Faktem
jest, że w październiku 2015 roku
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku uznał skargę spółki
i stwierdził, że „przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym
naruszeniem prawa wymierzając
wójtowi Hajnówki grzywnę w wysokości pięćset złotych”.
Lucyna Smoktunowicz wyjaśniła, że w tej sprawie zachowała
wszystkie procedury i nie mogła
wydać w terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
wspomnianej inwestycji, bo inwestor
opóźniał uzupełnianie dokumentacji,
nie stawiał się na rozprawy administracyjne z mieszkańcami, a tego
sąd nie brał pod uwagę. - Na wniosek
pełnomocników spółki wyznaczyłam
kolejne terminy spotkań, na których
miał być obecny autor raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Taki warunek postawili również
mieszkańcy, bo chcieli zadać konkretne pytania autorowi dokumentu,
ale ten nie pojawił się – wyjaśnia
wójt. I dodaje:”Ta przewlekłość powstaje nie z mojej winy, po prostu
automatycznie wydłuża się okres
wydania decyzji”.
Tymczasem w sierpniu 2016
roku Mineral Sp. z o. o. złożyła do
Prokuratury Rejonowej w Hajnówce zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa przez wójt Lucynę
Smoktunowicz i działanie na szkodę
spółki Miała ona również blokować
inwestycję oraz modernizację budynków w sąsiednim prywatnym
gospodarstwie w Bielszczyźnie,
które prowadził samodzielnie Hubert
Ojdana. Teraz w chlewniach hula
wiatr, bo gospodarstwo zostało
zamknięte przez inspekcję weterynaryjną z powodu afrykańskiego
pomoru świń/ASF/. Do tego, zdaniem
Ojdanów, mogła się przyczynić wójt.
Ta oczywiście oskarżenia uważa jako
absurdalne. I chwali się listem od
Włodzimierza Skorupskiego, Głównego Lekarza Weterynarii, w którym
napisał:”Proszę przyjąć moje podziękowanie za wszechstronna pomoc
okazaną Inspekcji Weterynaryjnej
i mnie osobiście w trakcie zwalczania ogniska afrykańskiego pomoru
świń w gminie Hajnówka. Bez Pani
pomocy, zaangażowania i ogromnego
doświadczenia organizacyjnego,
sprawne i efektywne działania mające
na celu jak najszybszą likwidacje

ogniska choroby zakaźnej, byłby
niemożliwe. Byłem pod ogromnym
wrażeniem Pani oddania sprawie.”
Decyzja wójt
Ostatecznie ponaglane terminami administracyjnymi władze
Hajnówki wydały 24 października

o. wystąpiła do gminy o zgodę na
rozbudowę chlewni w Nowodworcach.
Przez ten okres mieszkańcy skutecznie oprotestowywali tę inwestycję.
Lucyna Smoktunowicz gorliwie broniła
interesów wiejskiej społeczności ,
w końcu swoich wyborców, za co już

Lucyna Smoktunowicz, wójt gminy Hajnówka broni interesów
mieszkańców Nowoberezowa
2016 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę
chlewni w Nowoberezowie. W długim uzasadnieniu wójt napisała, że
„inwestycja nadal budzi ogromny
sprzeciw społeczny, a wiele spraw nie
zostało wyjaśnionych w wystarczający
sposób”. Mimo to, jak uzasadniała,
była zmuszona do podjęcia takiej
decyzji, bo zgodnie z wcześniejszym
postanowieniem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Białymstoku nie ma miejsca na prowadzenie
polityki społecznej czy gospodarczej,
zaś decyzję należy wydać zgodnie
z przepisami prawa. Zaznaczyła również, że ponowne przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko
będzie możliwe na etapie wydawania
pozwolenia na budowę przez Starostę
Powiatu Hajnowskiego.
W ostatnich dniach decyzja została ponownie zaskarżona
W imieniu mieszkańców skargę do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku złożyli Zenon
Kruczyński prezes Towarzystwo
Ochrony Krajobrazu, Walentyna Biryłko i małżeństwo Ewa Moroz i Andrzej
Keczyńscy. W piśmie zaznaczyli, że
wniosek firmy na budowę chlewni
narusza istotne przepisy prawa
budowlanego. -Trzeba pamiętać, że
najbliższy dom od chlewni odległy
jest o 56 m. Inwestor przedstawia
swoją inwestycję jakby była ona
nowym działaniem. W dokumentach
przedstawianych przez Inwestora,
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, czy w ostatnich
decyzjach Wójta, marginalizuje się
fakt istnienia w tym miejscu dwóch
chlewni. Ustawodawca przewiduje, że
oddziaływanie musi być wykazywane
dla całości – planowanego i istniejącego przedsięwzięcia. Prowadzone
postępowanie obnażyło niesprawność
urzędów, nieposzanowanie prawa
i marginalizowanie społeczeństwa.
- mówią mieszkańcy.
Wsparcie z Warszawy
W grudniu minęły dwa lata
od momentu, kiedy Mineral Sp. z o.

zapłaciła wysoką cenę. I zapewne
czekają ją jeszcze inne kłopoty. Ale
nie zamierza się poddawać, bo uważa, że w końcu znajdzie sposób na
to, aby odory z gnojowiska nie były
nikomu problemem. - Wychowałam
się w czternastodzietnej rodzinie
bez ojca. W dzieciństwie zaznałam
ogromną biedę, liczyło się każdy
grosz. W moim życiu było dużo
niesprawiedliwości, dlatego chcę,
żeby sprawy w urzędzie gminy były
załatwiane transparentnie – podsumowuje wójtowa.
Od kilku miesięcy całą sprawę
monitoruje fundacja „Wolność i Pokój”
z Warszawy. Jarosław Dubiel/Jarema/,
prezes fundacji, były współpracownik
Komitetu Obrony Robotników i Studenckiego Koła Solidarności oraz
drukarz NOWA w stanie wojennym,
zapowiedział, że jak zajdzie potrzeba
podejmie interwencję na najwyższych
szczeblach władzy.
- Smród świńskich fekaliów
niszczy życie religijne, rodzinne
i walory turystyczne uroczego miejsca wyznawców prawosławia. Jak
długo brudny zysk jednej rodziny
okupiony będzie cierpieniem wielu
wsi ?- pyta retorycznie działacz „WiP”.
I dodaje:”Raport oddziaływania na
środowisko chlewni przedstawiany
przez inwestora jest kpiną, bo zawiera
przekłamania i fałszywe wnioski. Ma
wszelkie znamiona korupcji, dlatego
popieram protest mieszkańców”.
Waldemar Staszyński

CZY WIESZ ŻE ...
Młodzi Włosi, który do grudnia
2016 r. ukończyli 18 lat otrzymali
od włoskiego rządu 500 euro. Tę
kwotę mogą wydać tylko na kulturę: książki, koncerty, spektakle
teatralne. W ten sposób włoski
rząd chce skłonić młodych ludzi
do większego zainteresowania
kulturą. Z programu skorzystało
575 tys .osób urodzonych w 1998 r.
Nam sie takie 500+ podoba,
a Wam?
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Wieczór kolęd w Bielskim Domu Kultury

Kleosin

Mości Panie i Panowie ...

Przez trzy miesiące, uczniowie
kas IV - VI z gminy Juchnowiec Kościelny, realizowali projekt edukacyjny
„Mości Panie i Panowie ... to historia
co się zowie!”.
Podsumowanie projektu odbyło
się 10 grudnia w Zespole Szkół w Kleosinie. Można było wtedy obejrzeć
fotografie i film dokumentujacy
przebieg projektu, oraz film „Dziady
tykocińskie” przedstawiający improCzeremcha
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„Nuż my krześcijanie”, „Kołysankę”,
„Niech Bóg wesela przyda wam”,
„Promiennym blaskiem”. Niezwykle
wzruszająco zabrzmiała „Kolęda dla
nieobecnych”. Solistka Barbara Kotowicz wykonała ją przy zaciemnionej
scenie i sali, w scenerii zapalonych
lamp trzymanych przez chórzystów.
Był też wspólny śpiew kolędy „Bóg
się rodzi”.
„Kuranty” to chór męski liczący
12 mężczyzn prowadzony przez Alinę
Niegierewicz. W ich wykonaniu licznie
zebrani w BDK usłyszeli „Diwnaja
nowina”, „Nowa radośc Stała”, „Oj
na mory mory”.
Rudka

Zespół pieśni regionalnej ŁUNA”
prowadzony przez Justyną Porzezińską wykonał „Rano raneńko”, „Spi
Isuse spi”, „Nowyj rik minaje”.
Formę jasełek zaprezentowali członkowie Stowarzyszenia
„Ojcowizna Ziemi Bielskiej”, grupy
działającej przy parafii Najświętszej
Opatrzności Bożej. Premiera jasełek
„Pokłon Trzech Króli miała miejsce
w uroczystość Trzech Króli podczas
Orszaku Trzech Króli zakończonego
na placu św. Jana Paweł II przy
bielskim ratuszu. Chór Domu Kultury
Prawosławnej prowadzony przez
Martę Zinkiewicz wykonał: „Niebo
i ziemla”, „Diwa Maryja”, „Nocz ticha

nad Palestinoj”, Wże zirka schodzit”.
Była też kolęda do wspólnego śpiewania „Hen wysoko”.
Studio Piosenki „Fart” zaprezentowało się także w dwóch odsłonach.
Zespół dziecięcy „Karuzela” wykonał
„Jezus się narodził” i „Wigilia”. Zespół
„Fart” wykonał „Miriam Matka z Nazaretu” i „Już nie musisz się bać”.
Kolędom przysłuchiwali się
i włączali w śpiew burmistrz Jarosław Borowski wraz z rodziną, wójt
Raisa Rajecka , księża, z dziekanem
Kazimierzem Siekierko.

(seb)

Podaj łapę Ciapkowi

W okresie od 21 listopada do
13 grudnia 2016 r. szkolne koło
wolontariatu młodzieży gimnazjalnej w Czeremsze pod opieką Pani
pedagog Anny Wichowskiej i we
wspópłpracy z przewodniczącą
Rady Rodziców Panią Agatą Szoplik
zorganizowało akcję charytatywną
„Podaj łapę ciapkowi”. Wolontariusze
zbierali na wsparcie dla schroniska
dla zwierząt w Hajnówce „Ciapek”.
W ramach akcji zbierali karmę, kołdry,
smycze oraz drobiazgi i maskotki
na kiermasz schroniska. Wszystkie

dary wolontariusze zawieźli do
schroniska 14 grudnia, gdzie mieli
okazję zobaczyć miejsce w którym
opiekę znalazło 150 psiaków. Obejrzeli warunki w jakich przebywają
zwierzaki, jaką opieką są otoczone.
Wolontariusze dołożyli swoją małą
cegiełkę wsparcia i pomocy, na
chwilę wyprowadzili niektóre pieski
na spacer.
Wyjazd był bardzo wzruszający, wszystkim było żal psiaków ale
zadeklarowali się że to nie ostatnie
wsparcie i wizyta ich w Schronisku.
Anna Wichowska

Zdjęcia, Tekst Tadeusz
Szereszewski

Młody Agro-Przedsiębiorca

Uczniowie z 46 szkół rolniczych
z całej Polski uczęstniczyli w konkursie „Młody Agro-Przedsiębiorca”.
Tematem konkursu
było „Nowoczesne gospodarstwo
rolne”. Uczestnicy
konkursu pracujący
w pięcioosobowych
zespołach mieli za
zadanie przygotować multimedialną
prezentację na ten
temat.
Kleszczele
Już po raz szósty Miejska
Biblioteka Publiczna, Biblioteka
Szkolna oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kleszczelach zorganizowały gminny konkurs recytatorski
„Spotkanie z poezją”. Celem konkursu
jest popularyzacja literaury pięknej,
propagowanie czytelnictwa i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

W Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Rudce

zespoł utworzyli uczniowie klasy
III: Krzysztof i Rafał Koc, Norbert
Mirończuk, Patryk Szmurło
i Maciej Ślusarz, którzy
pracowalipod kierunkiem
nauczyciela produkcji zwierzęcej Elżbiety Romanowicz.
Konkurs został podsumowany 19 grudnia ubr.
Zespół z Rudki znalazł się
w piątce najlepszych.Członkowie zespołu i koordynator
otrzymalinagrody rzeczowe
a szkoła voucher o wartości
Zdjęcie zsckr w rudce 1000 zł.
(wss)

Spotkanie z poezją
Najlepiej recytowali:
Klasy I-III
I miejsce – Julia Kasjaniuk, Maria
Czykwin
II miejsce - Oliwia Doroszuk
III miejsce – Magda Fiedoruk, Natalia
Budkiewicz
Wyróżnienia - Kierdylewicz Ewa,
Anna Micewicz, Wiktoria Włodarczyk

Klasy IV-VI
I miejsce – Amelia Dermiaha
III miejsce - Aleksandra Roszczenko,
Piotr Huk, Natalia Rosa
Wyróżnienie – Bartosz Sidoruk
Gimnazjum
I miejsce – Agnieszka Huk
II miejsce – Natalia Szymczuk,
Magdalena Misiuk
III miejsce – Gabriela Roszczenko
Wyróżnienie – Julia Kupryciuk (aw)

CZY WIESZ ŻE ...
Włoscy ekonomiści porównali
dane podatkowe we Florencji z
1427 r.i 2011 r.. Okazalo się, że
w ciągu 600 lat ciągle te same
rodziny zaliczają się do grona
najbogatszych w mieście.
Przeczy to teoriom liberalnych ekonomistów o kapaniu
z bogatych stołów i awansach
z pucybuta na milionera.
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wizowane przedstawienie o tematyce
historycznej zorganizowane na
zamku tykocińskim.
Organizatorem warsztatów
promujacych wiedzę historyczną
była Gminna Biblioteka Publiczna
w Juchnowcu. Materiały powstałe
podczas realizacji projektu można
obejrzeć na stronie www.bibliotekajuchnowiec.pl

Zdjęcie ZSP w Czeremsze
Domanowo

Olszewo wrzesień 1939 r.
14 grudnia 2016 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Domanowie
spotkali się z autorami książki „Olszewo wrzesień 1939 r. utrwalenie
historycznej pamięci”. Nie wszyscy na
spotkanie mogli przybyć, a autorów
było wiele. Współautorami są: prof.
Adam Czesław Dobroński, Bożena

Pierzchało, Łukasz Radulski, Zbigniew
Romaniuk, Krzysztof Skłodowski
i Alfreda Trzeszczkowska.
Oprócz Zbigniewa Romaniuka
i Alfredy Trzeszczkowskiej w promocji
ksiązki udział wzięli wójtowie Andrzej
Jankowski i Mariusz Korzeniowski,
nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. (seb)

Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, na stronach
internetowych Starostwa Powiatowego oraz na stronie podmiotowej Wojewody
Podlaskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
stanowiących własność Skarbu Państwa.
Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży nastąpiło na podstawie:
1. Zarządzenia Nr 110/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego oraz
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty,
2. Zarządzenia Nr 31/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej lokalu
mieszkalnego,
3. Zarządzenia Nr 145/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 01 października
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
4. Zarządzenia Nr 174/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
5. Zarządzenia Nr 41/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
6. Zarządzenia Nr 75/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bielsku
Podlaskim w Wydziale Gospodarowania Mieniem, ul. 3 Maja 17, pokój 108,
w godzinach 7.30 – 15.30, tel. 85-833-10-94 lub 85-833-10-93.

Wieści Podlaskie

„Z wiarą i optymizmem wchodzimy w 2017 rok”
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II, gdzie napisane jest: „spodobało
się Bogu objawić”. Snując refleksje
podkreślił, że w szerszym rozumieniu
można odpowiedzieć: Bóg się objawił,
bo kocha człowieka.
- „Syn Boży stał się człowiekiem, chodził po ziemi, nauczał,

nictwem bł. Kapłana Męczennika
Antoniego Borowskiego i udzielił
zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Ks. dziekan Kazimierz Siekierko
wyraził wdzięczność ks. Biskupowi za
przewodniczenie Eucharystii i homilię
i zaprosił uczestników spotkania. do
obejrzenia jasełek przygotowanych

wszystkim, aby rzeczywistość ziemska
nie przysłaniała w nas spraw bożych,
których staliśmy się dziedzicami.
Do zebranych przemówiła też
przedstawicielka KSM informując
o feriach zimowych z wartościami,
prosiła sołtysów o rozpropagowanie
tej akcji przekazując stosowne infor-

Powitanie w szkole przez wójt Raisę Rajecką

rozmawiał. Wraz z Jego przyjściem
na świat człowiek stał się centrum
uwagi. Bóg objawił, że jest miłością,
objawił swój plan zbawienia świata,
człowieka. Zaprasza, abyśmy szli Jego
niełatwą drogą, Ale nie zostawia nas
samych, napełnia miłością. Proponuje – jeśli chcesz. Ażeby pójść za
Nim, trzeba uwierzyć i przyjąć Jego
dar” – mówił Biskup.
Zwracając się do sołtysów
powiedział, że sołtysi poza rodziną
tworzą pierwszą najmniejszą grupę
samorządową, wsłuchują się w głos
rolników, znają własne problemy,
którym muszą sprostać.
Na zakończenie Eucharystii
Celebrans modlił się za wstawien-

przez uczniów Gimnazjum w Augustowie pod kierownictwem katechetki
Jolanty Wąż.
Młodzież przedstawiła Boże
Narodzenie w scenerii życia codziennego, osób przebywających na dworcu
kolejowym, oczekujących na przyjazd
pociągu. Wśród oczekujących byli
też niezwykli podróżni Józef i Maryja, którzy nie znaleźli zrozumienia
u podróżnych. Pociąg się spóźniał.
Rozmowy podróżnych koncentrowały
się na ziemskiej rzeczywistości.
W narodzonym Dzieciątku mogli
dokonać weryfikacji swojego życia.
Ks. Biskup podziękował młodzieży, wręczył im wraz z wójt Raisą
Rajecką drobne upominki. Życzył

macje. Wypoczynek dofinansowany
z KRUS – u. Warunkiem uczestnictwa jest, aby jedno z rodziców było
ubezpieczone w KRUS –ie.
Spotkanie w Zespole Szkół
w Augustowie
Na drugą część spotkania
do Zespołu Szkół w Augustowie
zaprosiła wójt Raisa Rajecka. W sali
gimnastycznej przywitała dostojnego
Gościa Biskupa Tadeusza, ks. współgospodarza proboszcza bielskiego
Kazimierza Siekierko, ks. dziekanów,
włodarzy powiatu i miasta, wójtów,
przewodniczącego Rady Gminy Bielsk
Podlaski, radnych i drogich sołtysów.
- Okres Bożego Narodzenia to
wspaniała okazja do spotkań. Niech

Reforma systemu edukacji
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kreśliła Mariola Szczypiń, Podlaski
Kurator Oświaty.
Nową strukturę szkolnictwa
oraz przekształcenia szkół przybliżyła
dyrektor Elżbieta Kamińska. Wprowadzone zmiany dotyczą w pewnym
zakresie liczby klas w szkołach, nie
zmieni się natomiast liczba lat nauki.
Z punktu widzenia nauczycieli oznacza
to zwiększenie liczby etatów i wzrost
zapotrzebowania na nauczycieli.
Informowała o odpowiednich rozwiązania chroniących dyrektorów
gimnazjów.

tylko uczy się rozwiązywania testów.
W nowej szkole położony zostanie
nacisk na nauczanie języka ojczystego
i kultury z całym jej historycznym
dziedzictwem, języków obcych,
technologii informacyjno – komunikacyjnych i matematyki – informował
dyrektor Franciszek Górski.
Zachodzi też potrzeba przeprowadzenia pilnych zmian w kształceniu
zawodowym. Wprowadzony zostanie
dualny system kształcenia. Szkoły
podejmą współpracę ze środowiskiem
pracodawców.
Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi

neczne łączy z dydaktyką, jest także
nauczycielem historii i przedmiotów
zawodowych w szkole.
- Działający przy szkole zespół
folklorystyczny doskonale wpisuje się
i tworzy tożsamość szkoły. Szkoły,
która od ponad 70 lat uczy i wychowuje, przekazuje wiedzę i kształtuje
postawy moralne, uczy rozumienia
dzisiejszego świata i zachęca do
śmiałego w nim udziału podkreślił
dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki,
niegdyś także członek zespołu.
Spotkaniu towarzyszyła miła
atmosfera. Goście mieli okazję poznać
szkołę. Przy kawie wymienić swoje
doświadczenia, wyrazić niepokoje,
które zawsze mogą towarzyszyć
przy planowanych zmianach.
(Szet), zdjęcia z archiwum szkoły

CZY WIESZ ŻE ...

Dyrektor Franciszek Górski
zapoznał zebranych ze zmianami
w procesie nauczania, które umożliwią
optymalne wykorzystanie potencjału
polskiej edukacji.
- Nastąpi powrót do klasycznego
kształcenia przedmiotowego, w ramach którego uczeń zdobywa wiedzę
ogólną z każdej dziedziny nauki, a nie
Wieści Podlaskie

Podlaskiej, to szkoła z bogatymi
tradycjami. Jedną z nich jest nieprzerwane istnienie Zespół Pieśni i Tańca
„Podlaskie Kukułki”, założonego
w 1972 roku. Od początku Mikołaj
Turkowicz jest kierownikiem artystycznym zespołu. Dziś pracę zespołu
wspiera córka Mikołaja - Magdalena
Sokólska, jako choreograf. Pasje ta-

Wg, badań SGH oraz Konferencji
Przedsiębiorstw Finansowych 32%
ankietowanych odpowiedziało, że
pieniądze z 500 + przeznacza na
„edukacje i zajęcia dodatkowe dla
dzieci”.
Wg ekspertów rządowy program
pomocy pozytywnie wpłynie na rynek
korepetycji. Już teraz dobry korepetytor może zarobić miesięcznie 10-15
tys, złotych, niestety dla finansów,
najczęściej bez płacenia podatków.

przychodząca Miłość nas uszlachetWśród przybyłych sołtysów
nia, daje siłę, wnosi pokój, radość wiele było kobiet. Janina Korzunowicz,
do naszych serc. Darzy wszystkim sołtys z Ancut, wcześniej urząd ten
zdrowiem i wytrwałością w wyko- sprawowała siostra Władysława,
nywaniu powierzonych zadań. Niech Halina Paszkiewicz z Iwanek, także
nie zabraknie w nas
wiary i optymizmu
– składała życzenia,
dziękując jednocześnie za przybycie wójt
gminy Rajecka.
Ks. Biskup po
stosownych modlitwach poświecił
Życzenia sklada wójt Wyszek M. Korzeniewski
opłatki. Skierował
wraz z sekretarzem T. Wielamowskim
też przesłanie. Nie
zabrakło dygresji pełnych humoru – „paczki od świętego z gminy Narew. Lizę Starą reprezentoMikołaja”, „recepty małżonków na wał sołtys Edward Baranowski, Ogroddługowieczność”.
niki 23 letni Michał Szelengowicz,
- Spotkanie to wpisuje w ciąg a Bronkę, leżącą nieopodal Brańska
spotkań zapoczątkowanych w dniu 4 Sławomir Malinowski. Wspomniał
stycznia w Drohiczynie przez ks. Bisku- on, że Bronka jest znana z odmiany
pa. Jestem pod wrażeniem wykładu ziemniaka o tej samej nazwie, bo
ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, kiedyś tu rolnicy specjalizowali się
który mówił o odpowiedzialności w produkcji ziemniaka.
człowieka, za to jak wykorzystuje
Urząd sołtysa niejednokrotnie
bogactwa ziemi - dary Boże. Apelował, jest sprawowany rodzinnie, a niekiedy
że samorządowiec powinien kierować na prośbę nielicznych mieszkańców
się dobrem wspólnym, dostrzegać wsi, bo wsie się wyludniają. Mieszinnych, okazywać zrozumienie i wza- kańcy wchodzą w wiek sędziwy,
jemny szacunek – mówił starosta a mężczyźni mają coraz większe
Sławomir Jerzy Snarski.
problemy ze znalezieniem wybranki
Po złożeniu życzeń wójt zapro- życia i założeniem rodziny.
siła do wspólnego stołu na posiłek
Spotkanie w szkole przebiesponsorowany przez gospodarzy gło w miłej atmosferze. Zespołem
spotkania. Zespół szkolny pod kie- Szkół w Augustowie kieruje od 2002
rownictwem akordeonisty Wiesława roku Jerzy Żmienko, doświadczony
Dolińskiego wykonał wiązankę kolęd pedagog. W szkole uczy się 397
obu wyznań.
uczniów, w tym po ponad 150
- W trzech powiatach jest 270 w szkole podstawowej i gimnazjum
sołectw. Na spotkanie przybyło po- i 80 zespole przedszkolnym. Kadra
nad 150 sołtysów – mówiła Raisa liczy 37 pedagogów.
Tekst i zdjęcia Tadeusz
Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski,
Szereszewski
gospodarz spotkania.

PRZECZYTANE
“Samotność mędrka”, wywiad prof.Stefana Chwina (fragmenty);
Społeczeństwo demokratyczne nigdy nie będzie żadną wspólnotą. Jest
ono niejednorodną przestrzenią konfliktów ekonomicznych, światopoglądowych,
politycznych, religijnych, genderowych.
Podstawowym przeciwstawieniem,jakie w Polsce występuje, jest przeciwstawienie chama I mędrka. Naród był zawsze podzielony. Nawet w sierpniu
80 nie dałem się zwieść żadnej mitologii narodowej jedności. Dla mnie najważniejszym momentem była rzeź inteligentów na I Zjeździe “Solidarności”,
kiedy w wyborach do władz związku wycięto w pień bardzo wartościowych
ludzi z opozycji KOR-owskiej.
W Polsce nie rządzi żaden PiS. Rządzi lud, którego PiS jest zakładnikiem.
A każdy lud jest nieprzewidywalny. Ci prawicowi chłopcy nie zdają sobie
sprawy z jednej rzeczy: że lud nie za bardzo lubi inteligentów. Bez względu
na ich barwę. Oni zaś wyobrażają sobie,że skoro lud pokochali, to i lud ich
pokocha. W tym punkcie są naiwni. Bo na końcu – jak nas uczy Mrożek – jest
zawsze Edek z bejsbolem.
Lud polski kocha niepodległość i własną swobodę, ale nie lubi wolności.
Niepodległość to jest wolność kolektywna, która w gruncie rzeczy ma charakter
symboliczny, bo chodzi o wolność narodu i państwa, czyli podmiotu zbiorowego.
Wtedy człowiek czuje się wolny, oglądając defiladę. Czuje się wolny, ponieważ
moje państwo jest tak mocne, że aż niezależne, dlatego oglądam nasze
czołgi jako czołgi mojej niepodległości, chociaż w pracy pomiata się mną jak
śmieciem, a moją głową kieruje strach przed jakimkolwiek wychyleniem się.
Autor m.in. książek „Hanemann” (1995), „Złoty pelikan” (2003).
*
“Naiwni z lenistwa” prof.dr hab.Andrzej Leder,filozof kultury,kierownik
Zespołu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN.
Wydał głośne ksiażki,”Prześniona rewolucja” (2014) I “Rysa na szkle”
(2016) w wywiadzie z red.Markiem Górlikowskim:
W wypowiedziach Chwina tkwi poczucie,że lud jest na zawsze jakoś
ukształtowany I juz nigdy nie będzie inny.To nazywam dziedzictwem ziemiańskiminteligencji polskiej,takie zawieszenie w bezczasie, lekceważenie
zmienności historycznej.Przecież lud jest bardzo różny w różnych okresach.
Cd. str. 7
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Pierwsze dni wolnej Pragi
POWSTANIE WARSZAWSKIE: KAŻDY CZEKAŁ Z UTĘSKNIENIEM NA KONIEC TEGO SIEDZENIA W PIWNICACH
TERAZ JEST POLSKA!!!
Na Pradze wszyscy znali się na wojnie.
Kiedy zaczęło grzmieć od huku dział, jakby
gdzieś daleko szalała burza z piorunami, nikt
nie wątpił, że to… ruscy ruszyli.
Nie było takiego, kto by nie czekał na to
z utęsknieniem, na koniec siedzenia w piwnicach. Może wreszcie przestaną lecieć nam
na głowę pociski?!
Tej nocy cały nasz dom drżał także
od przejeżdżających ulicą czołgów i wozów
pancernych. Co będzie dalej?
Nad ranem wszystko ucichło. Ludzie wyszli
z piwnic i tłoczyli się w bramie. Nadsłuchiwali.
Aż ponownie zazgrzytały gąsienice. Na skrzyżowaniu Stalowej i Środkowej, kilkadziesiąt
metrów od naszego domu, zatrzymał się czołg.
Kilka osób ostrożnie wychyliło głowy.
– Znowu szkopy? Nie, chyba ruscy –
rozgorzał spór.
– To Polacy! – krzyknął Dudzik.
Wszyscy zaczęli wybiegać na ulicę.
Z sąsiednich kamienic też. Wokół „T-34” z białym orłem na wieżyczce zrobiło się tłoczno.
Wojaków siedzących na czołgu ściągnięto
na ziemię. Zapanowała euforia. Szaleństwo.
Płacz radości. Łzy leciały nawet mężczyznom.
Kobiety obściskiwały czołgistów, całowały
w usta, w policzki, a nawet po rękach. Udało
mi się dotknąć pepeszy wiszącej na karku
wąsatego kaprala.
– Na Targowej pełno naszych! – przekrzykiwał ludzi dowódca żelaznego kolosa.
– Zanieście im coś do picia! – wrzeszczał drugi.
Wróciłem do domu. Złapałem za litrową
butelkę i zacząłem nalewać wodę.
– Dzieciaku! Zgłupiałeś? Im trzeba bimbru
– zastopował mnie ojciec.
Pobiegłem bez butelki. W okolicy cerkwi,
budynku gimnazjum Władysława IV, pod budynkiem Dyrekcji PKP i na całej ulicy Targowej
kłębiło się od koni, furmanek, ciężarówek,
działek i czołgów. Żołnierze siedzieli na trawie i na krawężniku chodnika, przewijali na
nogach onuce, robili skręty z kawałków gazet
i opychali się tuszonką z puszek. Pojawiła
się butelka samogonu. Każdy brał po łyku,
prychał z uznaniem, wycierał usta rękawem
i podawał dalej.
Popędziłem w kierunku mostu Kierbedzia.
Myślałem, że cała Warszawa jest już wolna,
chciałem zajrzeć na Starówkę, do Ogniska
na Długiej, zobaczyć mojego wychowawcę
„Dziadka” Lisieckiego i kolegów.!
Minąłem zburzony kościół św. Floriana,
a chwilę później stanąłem jak wryty: przęsła
mostu leżały w wodzie, tylko pierwsze trzymało
się na filarze.
– Ej, malczyk! Uchadi stamtąd, bo niemiaszki strelą ci w rzopu – usłyszałem głos
z dołu wysokiego nasypu.
Kilku żołnierzy w polskich mundurach
stało przy karabinie maszynowym. Jeden
z lornetką obserwował Powiśle. „A więc po
drugiej stronie Wisły są Niemcy?!” – byłem
zawiedziony.
W drodze powrotnej do domu zauważyłem
gromadę ludzi wokół budynku niemieckiego
przy ul. Floriańskiej. Wynosili szafy, biurka,
krzesła… Zaczął się szaber. Pobiegłem do
domu po kumpla. Wzięliśmy woreczki. Te na
kartofle. W opuszczonej kamienicy znalazłem
gumę na zelówki, żelazko z duszą, stolnicę,
wałek do ciasta, kilka żarówek, młotek, lampkę
nocną i jakieś sandały. Wiesiek też miał pełny
worek zdobyczy.
Przed naszą bramą na Środkowej stał
krawiec Maszkiewicz, przewodniczący Komitetu
Domowego. Jakby specjalnie na nas czekał.
Kazał opróżnić woreczki na samym środku
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podwórka. I mówił głośniej, niż trzeba. Żeby
słyszeli wszyscy sąsiedzi:
– Chłopaki! Teraz już jest Polska! Mamy
wolną Polskę! Trzeba skończyć z takimi
kradzieżami. Ziemniaki… to co innego. Albo
pomidory. Ale to? – Pokazał palcem. – Z tym
musicie skończyć.
Zrozumiano?
Chciałem się postawić, co mu do tego? Co
go to obchodzi? Niech pilnuje swojego nosa…
ale słowa „teraz mamy Polskę” zabrzmiały
mi w uchu dziwnie mocno. Machnąłem ręką.
Cała kamienica zazdrościła Waszczukom
z parteru. Ich mieszkanie wybrał na swoją

bo takie działania skutkowałyby większymi
zniszczeniami.
Nadeszły mrozy. I święta Bożego Narodzenia. Znowu przy świecach i karbidówkach.
Znowu leciały na Pragę pociski z grubej berty.
Poznałem sierżanta Podgórnego. Lwowiaka. Kierowcę ciężarówki, którą jeździł nocami
w okolice Garwolina po amunicję dla frontu.
Podgórny wpadł na pomysł, żebym się z nim
wybrał. On powie, że jestem chłopakiem z powstania, który przechodzi po zamarzniętej Wiśle,
by skombinować dla rodziny trochę jedzenia.
– Poopowiadasz, co się w Warszawie
dzieje, a chłopi nie puszczą cię z pustymi

„Powstanie warszawskie widziane z wieży spadochronowej” (2014) spotkało się
z dużym zainteresowaniem czytelników. Stąd drugie, poszerzone wydanie tej książki.
Autor opisuje w niej okupację i przebieg powstania na warszawskiej Pradze, sięga
też po dokumenty oceniające tamto tragiczne w skutkach wydarzenie. „Nie godzi
się z usprawiedliwianiem niewyobrażalnych cierpień cywilnej ludności Warszawy
i nie pozwala zapomnieć o ciemnych stronach powstańczej historii”, napisał prof.
Tadeusz Cegielski
kwaterę por. Lędzioł. A każdy by chciał, bo
pan porucznik płacił chlebem i puszkami
tuszonki, smacznej jak rzadko co. Był bardzo
miły, chętnie rozmawiał.
Najbardziej zamęczał go krawiec Maszkiewicz. Twierdził:
– Rosjanie załatwiają Warszawę rękami
Niemców, czekają, zamiast ją wyzwolić.
Porucznik przekonywał:
– Nikt nie uzgadniał powstania z dowództwem frontu… walki są niepotrzebne, bo i tak
byśmy wszystkich wyzwolili…
Nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi.
Od Lędzioła usłyszeliśmy, że na Saskiej Kępie
trwa desant kościuszkowców na Czerniaków.
Pobiegłem nad Wisłę w jednej chwili, chciałem
zobaczyć, jak Polacy zdobywają Warszawę.
Pogoniła mnie do domu kobieta w mundurze
i w czarnym berecie. Kierowała ruchem.
O szczegółach forsowania Wisły przeczytałem w „Pamiętnikach” Jerzego Kirchmayera,
generała, historyka, uczestnika kampanii
wrześniowej i powstania warszawskiego.
Pragę wyzwoliły jednostki 47. Armii
Radzieckiej i oddziały 1. Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki.
Most Kierbedzia
i kościół św. Floriana Niemcy wysadzili
w nocy z 13 na 14
września, kilka godzin
przed wkroczeniem
Rosjan i Polaków.
Podobny los spotkał
mosty Poniatowskiego
i Średnicowy…
Wojsko Polskie
ruszyło do forsowania
Wisły już 16. dnia
września o 4 rano.
W okresie sześciu
dni na warszawski
brzeg przepłynęło
2400 żołnierzy 3.
Dywizji Piechoty.
Desant załamał się. 1. Armia WP poniosła
ciężkie straty: zginęło 376 żołnierzy, a 1467
zostało rannych.
Ostatni meldunek nadany przez kościuszkowców z terenu Czerniakowa brzmiał:
„Skierujcie ogień na nas”.
Jedni twierdzą, że desant się nie udał, bo
kościuszkowcy nie otrzymali odpowiedniego
wsparcia od Armii Czerwonej, nie było zmasowanego ostrzału artyleryjskiego i pomocy
lotnictwa. Inni tłumaczyli, że Niemcy byli
przygotowani lepiej, niż przypuszczano. Por.
Lędzioł przekonywał, że Rosjanie nie mogli
użyć na masową skalę artylerii ani lotnictwa,

rękami – radził.
I tak było. Za każdym razem zaglądaliśmy do innej chałupy, wszędzie objadałem
się kurczakami i kiełbasą i dostawałem coś
na drogę.
„ZAPLUTE KARŁY”
Dla dowódcy praskiego Obwodu Armii
Krajowej, płk. Żurowskiego, pierwsze dni wolnej
Pragi nie zapowiadały łatwego życia. Na ulicy
Grochowskiej natknął się na grupę sowieckich
żołnierzy, a najstarszy stopniem – podporucznik
zapytał łamaną polszczyzną:
– Da, zdrastwujcie. Akisty u was jest?
Nagabnięty udał, że nie „panimaje”,
i wtedy usłyszał:
– Nie znajesz, no nie znajesz, no bo ja bym
tak ich sukinsynów tutaj od razu wykończył.
Wyglądało na to, że czerwonoarmiści
są przeszkoleni przez politruków, wbito im do
głów, że „Armia Krajowa to ich wróg i należy
go unicestwić”.
Tymczasem płk Żurowski miał pokojowe
zamiary, szukał kontaktu z dowództwem frontu,
jego żołnierze wykazywali zniecierpliwienie,
rwali się do walki, chcieli uczestniczyć w desancie kościuszkowców
na Czerniaków i Żoliborz.
W oddziałach Żurowskiego mnożyły się
przypadki samowolnych
pertraktacji jego żołnierzy z oficerami Wojska
Polskiego i wstępowania
do polskiej armii.
Już 14 września
komendantem Garnizonu Warszawa-Praga
został gen. Bolesław
Kieniewicz, Polak z Polesia, najpierw oficer Armii
Czerwonej. Dowodził
tam batalionem. W roku
1937 – w ramach
stalinowskiej czystki
w wojsku – doczekał
się wyroku śmierci. Cudem uniknął kary
i wrócił do służby. Po utworzeniu 1. Dywizji
im. Tadeusza Kościuszki został zastępcą gen.
Zygmunta Berlinga.
Właśnie z Kieniewiczem chciał rozmawiać
dowódca AK. Pisze o tym we wspomnieniach:
Szedłem ul. Targową w towarzystwie
kpt. Ropki. Zagrodził nam drogę jakiś porucznik o wyglądzie semickim, był w mundurze
polskim i zaczął:
– Wiem, że jest pan komendantem
Obwodu AK i że idzie pan na konferencję do
gen. Kieniewicza, ale przedtem powinien pan
się zameldować u mnie.

– A niby dlaczego?
– Dlatego, że jestem szefem Urzędu Bezpieczeństwa na Pradze, nazywam się Światło.
– Mój kochany panie, na temat rozmowy
z panem to będziemy mówili dopiero po moim
ujawnieniu się u gen. Kieniewicza – odpowiedziałem.
Poszedł jak zmyty, ale ta zaczepka na
ulicy i wymiana zdań dowodzi, że środowisko
AK na Pradze już jest penetrowane przez
bezpiekę i NKWD.
Por. Józef Światło – do niedawna Izaak
Fleischfarb – był oficerem politycznym w 1.
Armii WP. Nie miał nawet podstawowego wykształcenia, w Azji Środkowej robił za szewca,
a potem, jako politruk, trafił pod Lenino.
Na Pradze Światło blisko współpracował
z gen. Sierowem, znanym także jako gen.
Iwanow, specjalistą od problematyki polskiej.
Wcześniej Iwanow kierował wywózką polskiej
inteligencji do Kazachstanu, podlegał mu także
obóz w Starobielsku. To Sierow zorganizował
pułapkę na przywódców polskiego podziemia
z Okulickim i Jankowskim na czele. Całą szesnastkę wsadził jak dzieci w samolot i wywiózł
do Moskwy, rzekomo na rozmowy w sprawie
współpracy z Kremlem. Skończyło się wyrokami. Ale swoją drogą zadziwia skwapliwość
opozycji do rozmów z „czerwonym diabłem”.
Wizyta Żurowskiego u Kieniewicza miała na
celu przede wszystkim wydanie przez komendanta praskiego Obwodu AK odezwy do
swoich żołnierzy, aby wstępowali do Ludowego
Wojska. Brzmiała tak:
Żołnierze AK!
Wojsko Polskie ramię w ramię z Armią
Czerwoną zajęło Pragę. Z tą chwilą weszliśmy
w nowy okres, którego celem jest dalsza walka
aż do zwycięstwa nad śmiertelnym wrogiem
Polski – Niemcami.
Na przestrzeni pięciu lat ciężkiej, podziemnej walki z okupantem niemieckim daliśmy
dowody naszej miłości do Ojczyzny. Setki tysięcy
pomordowanych ofiar bestialstwa niemieckiego
są przykładem naszej zdecydowanej walki na
śmierć i życie.
Wawer, Oświęcim, Majdanek i szereg
innych katowni, w których ginęli po bohatersku
nasi żołnierze i członkowie cywilni, są dowodem,
że obficie laliśmy krew dla wolności Polski.
Egzekucje uliczne przy złowrogim odgłosie
seryj strzałów, padające pod niemi ofiary
zawsze umierały po bohatersku ze słowami
na ustach: „Niech żyje Polska”.
W ciężkiej, żmudnej i pod bacznym okiem
oprawcy niemieckiego prowadzonej pracy i walce
konspiracyjnej ani na chwilę nie ustawaliśmy.
Na miejsce zabitych wstępowali w nasze szeregi
inni z jednym celem – „Dla Polski”.
W ciężkiej walce w dniu wybuchu
powstania, idąc niemal z gołymi rękami na
czołgi i armaty, daliśmy dowód woli walki
i nie przerywaliśmy jej aż do chwili obecnej.
Szybkie i zwycięskie posuwanie się Armii
Czerwonej, a przy jej boku Wojska Polskiego,
zorganizowanego dekretem Krajowej Rady
Narodowej, przyniosło nam wyzwolenie spod
jarzma niemieckiego.
Dziś, gdy na nasze tereny wkroczyło
regularne Wojsko Polskie, uważamy – jako ci,
którzy przez pięć lat dawaliśmy dowody swego
żołnierskiego wysiłku dla Ojczyzny – za swój
obowiązek żołnierski do tego wojska wstąpić,
aby pod naczelnym dowództwem generała broni
Roli-Żymierskiego i zwierzchnictwem PKWN
zadać ostatni cios krzyżackiemu najeźdźcy.
Niech żyje WOLNA, SILNA i DEMOKRATYCZNA POLSKA!
/-/ Komendant obwodu
„Andrzej” – płk
Cd. str. 7
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SPORT
Gimnazjalna siatkówka
Piłka siatkowa w dalszym ciągu
cieszy się dużą popularnością w naszym
mieście i powiecie. Szkoleniem w tym
kierunku zajmuje się ZS w Kleszczelach, Narewce, Czeremsze i PG DNJB
w Hajnówce. Duży wpływ na rozwój
tej wspanialej dyscypliny ma ciągłość

seniorów, która rozgrywa bardzo dobre
spotkania z czołowymi drużynami
i jako beniaminek, zajmuje wysokie 6
miejsce. Na dzień dzisiejszy jest nim
tylko Daniel Saczko.
W bieżącym miesiącu 2016r.
odbyła się Gimnazjada Powiatu Haj-

szkolenia, ponieważ młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych ma
możliwość rozwoju i doskonalenia
swoich umiejętności na poziomie
ponadgimnazjalnym w LO DNJB, ZSZ
Hajnówka i TL Białowieża. Właśnie
w tych szkołach reprezentacje siatkarzy uczestniczą w rozgrywkach
najwyższej ligi szkolnej (pierwszej)
w ramach współzawodnictwa na
szczeblu województwa podlaskiego.
Może wkrótce doczekamy się naszych
wychowanków w I Ligowej drużynie

nowskiego w piłce siatkowej. Dziewczęta
rozgrywały swoje mecze 12 grudnia
w Kleszczelach, a chłopcy 15 grudnia
w Narewce. W obu kategoriach pierwsze
miejsca zajęli uczniowie i uczennice
z PG Kleszczele. Należy wspomnieć,
że w bieżącym roku szkolnym ZS
w Kleszczelach zdominował swoimi
siatkarskimi umiejętnościami powiat
hajnowski nie tylko na poziomie gimnazjalnym, ale również podstawowym. Czy
szczęśliwa passa będzie kontynuowana
na szczeblu ćwierćfinału, półfinału lub

finału wojewódzkiego, dowiemy się
już w nowym roku kalendarzowym.
D Z I E W C Z Ę T A
I miejsce PG KLESZCZELE – awans do półfinałów
( skład drużyny: Górlik Dagmara, Huk
Agnieszka, Klimuk Monika, Laskowska
Małgorzata, Markiewicz Maria, Misiuk
Magda, Omelianowicz Martyna, Roszczenko Gabriela, Rybicka Aleksandra,
Rybicka Marta, Szewiak Ewa. Opiekun
– Edward Terebun.
II miejsce PG DNJB HAJNÓWKA – awans do półfinałów
(skład drużyny: Andrzejuk Gabriela,
Birycka Paulina, Firs Gabriela, Górska
Magda, Iwaniuk Katarzyna, Lewczuk
Anna, Opolska Julia, Poleszuk Sandra,
Skiepko Edyta, Sobotka Wiktoria, Tichoniuk Aleksandra. Opiekun – Roman
Daniluk).
III miejsce PG NAREWKA
(Skład drużyny: Bołtryk Joanna, Borowska Izabela, Charkiewicz Wiktoria,
Lasota Julia, Ławniczuk Patrycja,
Potoniec Wiktoria, Sakowicz Agata,
Sawicka Monika. Opiekun – Alina
Awruk).
Puchary wręczał Dyrektor szkoły
w Kleszczelach Sławomir Treszczotko w towarzystwie nauczyciela WF
Edwarda Terebuna.
C H Ł O P C Y
I miejsce PG KLESZCZELE – awans

Pierwsze dni wolnej Pragi
Cd. ze str. 6

Istnieją wątpliwości, na ile
płk Żurowski miał wpływ na treść
odezwy, którą rozplakatowano na
murach praskich domów i opublikowano w „Rzeczpospolitej” – organie
PKWN. Odezwę opatrzono obszernym
komentarzem pod zaskakującym
tytułem: „Obwód AK-Praga w całości
w Wojsku Polskim”.
Płk Żurowski miał bliski kontakt
z gen. Berlingiem, który okazywał
dowódcy AK wiele serdeczności,
a nawet proponował stanowisko
zastępcy dowódcy 4. Dywizji Piechoty.
Jednak nie powiodła się próba
sformowania z oddziałów powstańczych samodzielnego 36. pułku,
taka decyzja leżała poza zasięgiem
możliwości Berlinga. Zaszkodziła
mu sama inicjatywa w tej sprawie,
a także skwapliwe przystąpienie do
działań wspomagających walczącą
Warszawę. Już dwa tygodnie później
Berlinga odwołano ze stanowiska
i popadł w niełaskę. Tymczasem płk
Żurowski – rozczarowany przebiegiem
rozmów – wystosował do generała
list datowany 25 września 1944 r.
Po głębokim namyśle, rozważaniach i niezwykle ciężkich chwilach
przeżyć postanowiłem udać się do
Warszawy, aby zameldować się
u swoich przełożonych po dalsze
rozkazy. Decyzję swoją uzasadniam
następująco:
– nie mogę złamać przysięgi,
– nie zrozumiano mojej intencji,
celem której była współpraca dla
szybkiego oswobodzenia Warszawy
wspólnymi siłami,
– nie miałem zamiaru i prawa
Wieści Podlaskie

nawiązywania pracy politycznej,
– nie zgodzono się na moje
propozycje współpracy wojskowej,
– narzucono mi treść odezwy
niezgodną z moją intencją,
– wykorzystano odezwę do
celów propagandowych w prasie, na
co nie godziłem się w czasie rozmów,
– bez mojej wiedzy i poza
moimi plecami prowadzona jest
praca mająca na celu rozsadzenie
wiary w AK.
Płk Żurowski ukrywał się w Józefowie pod Warszawą. Pod koniec
1944 r. został aresztowany i przez
pewien czas przebywał w katowni
NKWD, róg Środkowej i Strzeleckiej.
Skazany na karę śmierci uniknął
wyroku dzięki interwencji nowego
naczelnego dowódcy WP – gen.
Mariana Spychalskiego, który skorzystał z prawa łaski i zmniejszył
wyrok na 10 lat.
Latem 1945 r. – podczas transportu do więzienia we Wronkach –
dowódcę AK odbili partyzanci oddziału
„Orlika” – por. Mariana Biernaciaka.
Żurowski znowu zszedł do podziemia,
aż 10 października 1945 r. skorzystał
z prawa do ujawnienia się, a Sąd
Najwyższy oczyścił go z zarzutu, co
stało się w grudniu 1958 r.
Władza ludowa „nie mogła
pułkownikowi darować”, że „wycofał
odezwę i odmówił ujawnienia struktur
wojskowych swojego Obwodu”.
„Papież”, płk Antoni Żurowski,
jest dla mieszkańców Pragi wielką
postacią. Na rogu ulic Ratuszowej
i 11 Listopada znajduje się skwer
jego imienia oraz pomnik – potężny
głaz na cokole. (fragment książki)

do półfinałów (Skład drużyny: Artemiuk
Damian, Charyton Grzegorz, Mojsewicz
Adam, Piekutin Jakub, Piekutin Łukasz,
Radzikowski Rafał, Skurczyński Kamil,
Szczołak Jakub, Trohimiuk Jakub.
Opiekun: Edward Terebun).
II miejsce PG BIAŁOWIEŻA – awans do półfinałów
(Skład drużyny: Bruszewski Jakub,
Iwaniuk Sebastian, Kacprzak Kacper,
Kosiński Bartłomiej Jan, Sieńczuk Paweł, Skiepko Dawid, Skiepko Krystian,
Wołkowycki Jakub, Woźniak Oskar
Tomasz Opiekun: Jarosław Kutikow)
III miejsce PG DNJB HAJNÓWKA
(Skład drużyny: Borowik Mateusz,

Maksym. Opiekun: Roman Daniluk).
IV miejsce PG NAREWKA
(Skład drużyny: Kardasz Jakub Piotr,
Gromotowicz Łukasz, Łomaszkiewicz
Jakub, Kowalczyk Karol, Szumarski
Jakub, Trusiewicz Dariusz. Opiekun:
Michał Panfiluk).
Puchary wręczał nauczyciel WF
w Narewce – Michał Panfiluk.
Półfinały Grupy Południowej
odbędą się: 7.02.2017 o godz.10.00
dziewczęta i 8.02.2017 - chłopcy
Organizator tj. Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Hajnówce składa
serdeczne podziękowanie Dyrektorom
szkół oraz nauczycielom WF w Klesz-

Daniluk-Borowski Jakub, Kruk Paweł,
Łaszczuk Jakub, Onopryjuk Adam,
Owerczuk Marcin, Owłasiuk Jakub,
Sakowski Filip, Sawko Bartosz, Siekan
Jakub, Timoszuk Mariusz, Tołwiński

czelach i Narewce za udostępnienie
obiektu i sprawne przeprowadzenie
zawodów.
Janusz Ludwiczak

PRZECZYTANE
Cd. str. 5

Podlegał ogromnym procesom emancypacyjnym, nie dość opisanym
w Polsce, ani hoistorycznie, ani kulturowo - nie mamy dobrej literatury
na ten temat.
Te emancypacyjne procesy
sprawiły,że ogromna część tego ludu
jest już dziś zupełnie gdzie indziej,
stała się kośćcem nowego mieszczaństwa; przecież także KOD to tez
w dużym stopniu awansowany lud.
Oczywiście, to dziś reprezentacja wielkomiejskiej klasy średniej,
ale w swojej genealogii dwa-trzy
pokolenia wcześniejduża część tej
nowej klasy ma chłopskie korzenie.
A w krócie: jeśli klasa średnia jest
za bardzo skupiona na sobie, to
niebawem dostanie po uszach.
W Polsce właśnie dostaje.A gdzie są w Polsce przedstawiciele
polityczni tego zostawionego sobie
przez klasę średnią ludu? - Aktualnie
w PiS-ie.Niewątpliwie PiS, jak większość partii narodowo-socjalistycznych, stanie się partią wodzowskiej
oligarchii; idąc pod hasłami ludowymi,
w ostatecznym rachunku będzie partią
lokalnych notabli: księdza, właściciela
tartaku czy fabryki mebli, dyrektora
SKOK-ów, dyrektora szpitala.Ale za
chwilę duża część pracowników
zatrudnianych przez tę nową “elitę”
zorientuje się, że ona nie reprezentuje
ich interesów.Czy to potrwa pięć czy
osierm lat – nie wiem, ale będzie się
upowszechniać i wtedu pojawi się
przestrzeń dla kogoś, kto wreszcie
będzie reprezentował tych ludzi.

(wywiad w Wielkiej Świątecznej,24 – 26 grudnia 2016 r.)
*
Owsiak niepokoi nasze sumienia
Ewa Koszowska: Mamy kolejny
finał WOŚP. Wrzuci ojciec pieniądze
do puszki?
- O. Wacław Oszajca: Oczywiście, że tak.
A dlaczego? W wielu kościołach
księża apelują, by wierni nie dawali
Owsiakowi.
- Uważam, że im więcej tego typu
organizacji, jak Orkiestra, jak Polska
Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej,
jak Caritas, domy siostry Małgorzaty
Chmielewskiej, Fundacja Świętego
Krzyża na Mokotowie czy różne inne
fundacje, tym lepiej. I byłoby czymś
strasznie nieludzkim, niechrześcijańskim,
gdybyśmy zaczęli ze sobą konkurować.
A już nie daj Boże sobie przeszkadzać
sobie nawzajem, patrząc na to, kto
będzie lepszy.
Po wyznaniu biskupa Pieronka
kilka lat temu, że wspiera WOŚP,
prawicowa prasa nie zostawiła na
nim suchej nitki. A ksiądz Kaczkowski,
który powiedział, że za „Owsiakiem
poszedłby do piekła” spotkał się z falą
hejtu: „następny do odstrzału”, „skończy
jak Lemański” - można było przeczytać
w internecie.
- To bardzo źle świadczy o ludziach, którzy się przyznają do katolicyzmu. I zarazem nie mogą zrozumieć,
że Duch Boży, a więc Duch miłości
bliźniego „tchnie, kędy chce”. O tym
mówi Ewangelia św. Marka. Apostołowie
przybiegli do Jezusa z pretensjami, że

ktoś, kto nie chodzi z nimi, a jednak
dokonuje rzeczy bardzo wielkich.
Wtedy Pan Jezu powiedział: „Kto nie
jest przeciwko nam, jest z nami”. I ci,
którzy z jakichś powodów nienawidzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, czy wprost Owsiaka, powinni
się zastanowić nad tym, jak to jest
z ich katolicyzmem. Gdyby oni się
nie przyznawali do katolicyzmu, do
chrześcijaństwa, wtedy bym nie miał
o to do nich pretensji. A tak, jako
prezbiter, jako ksiądz, mam prawo,
a nawet obowiązek powiedzieć, że
coś jest nie w porządku.
Poglądy osobiste Jurka Owsiaka powinny mieć wpływ na to, czy
wrzucimy pieniądze do skarbonki?
- Poglądy mamy różne i jeśli
chcemy żyć po ludzku pod jednym
niebem i na jednej Ziemi, to jedyną
drogą jest dialog, rozmowa. A nie
odsądzanie siebie od czci i moralności. Jeśli będziemy na tego, kto ma
inne poglądy, patrzeć od razu jako
na kogoś, kto nie ma praw, nie jest
człowiekiem, tylko kimś do zniszczenia, to nigdy się nie dogadamy. To
jest niechrześcijańskie. Ja się mogę
w wielu poglądach z Owsiakiem nie
zgadzać, ale nie mogę nie uznać tego,
że działalność WOŚP nie przynosi
pożytku, ogromnego dobra. Tego
nie mogę zakwestionować. Jeśli ktoś
czyni coś dobrego, coś sensownego,
moje miejsce jest przy nim.
Cały - bardzo ciekawy - wywiad
z o.Władysławem Oszajcą
zapoznasz sie na stronach wp.
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ROBOTY FINCH w ZS Nr 2 W Hajnówce
W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce w listopadzie
zagościły roboty, które zostały wykorzystane
podczas warsztatów z kodowania. W zajęciach
uczestniczyło w sumie ponad 40 uczniów.

Zadaniem młodych ludzi było stworzenie
programu do sterowania Finchem - robotem,
przypominającym niewielką płaszczkę na kółkach. Można go było zaprogramować tak, by
poruszał się we wszystkich kierunkach, świecił
i reagował na światło. Na zakończenie spotkania wszystkie roboty wzięły udział w wyścigu

w labiryncie ułożonym z pudełek - musiały
ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej
dotrzeć do celu.
Warsztaty prowadził pan Paweł Stempniak.
Umiejętność programowania pozwala
zrozumieć, jak działają
otaczające nas technologie,
by móc bardziej świadomie
z nich korzystać, a być może
również je tworzyć i rozwijać.
Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego
myślenia. Młodzi ludzie
podczas warsztatów zdobyli
więc kompetencje, które
zaprocentują w przyszłości,
a może także przyczynią
się do wyboru studiów
czy zawodu związanego
z nowymi technologiami.
Być może programowanie
stanie się kiedyś ich pasją jak w przypadku
Marka Zuckerberga i podobnie jak on trafią
do Doliny Krzemowej albo tak jak Bill Gates
założą firmę znaną na całym świecie?
Przygoda z kodowaniem w naszej szkole
jednak się nie kończy. Zespół Szkół nr 2 z OdCd. str. 2

Spotkania opłatkowe
Choinka, spotkania opłatkowe i jasełka
wprowadzają nas w cudowną świąteczną atmosferę. Coroczne spotkania opłatkowe to już
swoista tradycja. W przedświąteczne popołudnie, 9 grudnia, członkowie Polskiego Związku
Niewidomych Koła Terenowego w Hajnówce
spotkali się w gościnnych progach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, by
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem
świąteczne życzenia. Na pięknie nakrytych
stołach nie zabrakło wigilijnej kapusty, śledzika,
pierogów, barszczu oraz świątecznego makowca.
Jako, że atmosfera spotkań koła jest
niezwykle sympatyczna, toteż z chęcią przy-

bywają na nie szacowni goście. Tym razem na
zaproszenie Alicji Plis - Prezes Zarządu Koła
odpowiedzieli: Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta
Hajnówka, Jadwiga Dąbrowska – Zastępca
Starosty Powiatu Hajnowskiego, Zenaida
Kiendyś - Dyrektor ŚDS, Rościsław Kuncewicz

- Dyrektor HDK, Paweł Szymaniuk - Kierownik
PCPR, Krystyna Korolczuk - Wiceprezes Zarządu
Podlaskiego Okręgu PZN w Białymstoku oraz
Ks. Andrzej Busłowski z Parafii p.w. Św. Trójcy
w Hajnówce.
Takie spotkanie jest wyśmienitą okazją
do podsumowania działań podjętych w mijającym roku. Prezes wspomniała o tegorocznych
obchodach 65-lecia hajnowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, o spotkaniach,
wycieczkach i piknikach integracyjnych. Mówiła
o nawiązanej współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną, z przedszkolami i szkołami, w których
zorganizowano spotkania edukacyjne z dziećmi
i młodzieżą dotyczące
pomocy osobie niewidomej w przestrzeni
publicznej. Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się projekcje filmów z audiodeskrypcją, a także
spotkanie z policją na
temat bezpieczeństwa
w sytuacjach zagrożeniach i ochrony przed
oszustami. - Wszystkie
działania obyły się dzięki współpracy z lokalnymi
samorządami i instytucjami – poinformowała
Alicja Plis. - To dzięki Waszemu wsparciu
możemy podnosić poziom naszego działania.
W ramach podziękowań wszyscy zaproszeni
Cd. str. 2

Hajnowski Szpital
w złotej setce „Rankingu Szpitali”
Hajnowski SP ZOZ zakończył rok pasem
sukcesów. Nie tak dawno informowaliśmy
o uroczystym otwarciu Dziennego Domu
Opieki Medycznej oraz
Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem
opieki kardiologicznej
(Nr 12.2016) i – jak się
okazuje – na tym nie
koniec niespodzianek.
Dzięki intensywnej
pracy, hajnowski SP
ZOZ sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług medycznych, przekształcając się tym samym
się w nowoczesny
ośrodek. Potwierdza
to najnowszy ranking
„Bezpieczny Szpital”
przygotowany przez
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę
doradczą Idea Trade. W tegorocznym rankingu

uczestniczyło 226 szpitali z całej Polski. Do
Złotej Setki najlepszych szpitali ponownie
zakwalifikował się
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
zajmując wysokie
31 miejsce (a drugie w województwie)
uzyskując 841,63
punktów na 1000
możliwych. Ocenie
poddano m.in. zarządzanie szpitalem,
jakość usług medycznych i opiekę nad
pacjentem, certyfikaty
jakości, komfort pobytu pacjenta, analiza
zdarzeń i skarg. Pod
uwagę brano również
to, czy przy placówce
znajduje się Szpitalny
Oddział Ratunkowy.
Prestiżowe wyróżnienie jest potwierCd. str. 4

Młodzi dawcy krwi z Zespołu Szkół z DNJB
nagrodzeni
Krew daje życie – to najcenniejszy dar
jaki można podarować drugiemu człowiekowi.
Każdy może pomóc – wystarczy zgłosić się
Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce
w celu oddania krwi. W krzewienie idei honorowego krwiodawstwa bardzo zaangażowana jest
młodzież z powiatu hajnowskiego. Zespół Szkół
z DNJB zajął II miejsce w etapie okręgowym
w ramach XIII ogólnopolskiego turnieju „Młoda
Krew ratuje życie”, organizowanego przez
Krajową Radę PCK, Zarząd Główny PCK oraz
oddziały rejonowe PCK. Miejsce na podium szkoła

otrzymała w kategorii „Wskaźnik aktywności –
ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego
pełnoletniego ucznia szkoły”. Tak naprawdę
to nie lokata w konkursie jest najważniejsza,
lecz sama chęć niesienia pomocy – każda
kropelka krwi jest miarą wielkiego serca. Za
niesłabnącą chęć niesienia pomocy młodzież
została nagrodzona. Starostwo Powiatowe,
zaangażowane w krzewienie idei honorowego
krwiodawstwa ufundowało zestawy upominkowe
8. uczniom z ZS z DNJB oraz trzem nauczycielom. Uroczystość wręczenia wyróżnień oraz
Cd. str. 4

Z HAJNÓWKI
DO DOLINY KRZEMOWEJ?
Cd. ze str. 1

działami Integracyjnymi planuje kontynuację zajęć w ramach Lokalnego
Klubu Kodowania. Do udziału w nich
zaprasza dziewczynki i chłopców
w wieku 10-15 lat, szczególnie tych,
którzy nie mieli jeszcze do czynienia
z programowaniem i robotami, a chcieliby o nich dowiedzieć się więcej.
Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi
w projekcie Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę, do którego
Dwójka zakwalifikowała się jako jedna
ze stu instytucji w całej Polsce. Celem
tego przedsięwzięcia jest zachęcanie

młodych ludzi z małych miejscowości
do nauki kodowania. Projekt jest
realizowany przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego ze
środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty
patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji
Narodowej oraz Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Na podstawie informacji prasowej- Po warsztatach 2016. (www.
linkdoprzyszlosci.pl/dla-organizatorow/
Anna Bowtruczuk

Koncert kolęd

Święta Bożego Narodzenia
to magiczny czas – pełne światła
i nadziei na przyszłość. Uroku im
dodają kolędy, które wybrzmiewają
na każdym kroku w okresie bożonarodzeniowym. Tak też się stało i u nas.
W popołudniową porę 27
grudnia w Hajnowskim Domu Kultury
odbył się koncert kolęd. Wystąpiły
zespoły działające na terenie Hajnówki. W świąteczną atmosferę widzów
wprowadziła grupa wokalistek „Małe

HDK” ze Studia Piosenki Estradowej, które przepięknymi głosami
zaśpiewały przepełnioną radością
kolędę „Tryumfy Króla Niebieskiego”. Na scenie zaprezentowały się
także solistki: Aleksandra Wołczyk,
Katarzyna Drużba oraz Izabela Karczewska. Wystąpił również Zespół
Środowiskowego Domu Samopomocy
„POWROOT” oraz Trio Gitarowe.
Świąteczne utwory usłyszeliśmy w wykonaniu najmłodszych
- przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego nr 1 w Hajnówce…
oraz nieco starszych – Zespołu Wokalnego Szkoły Podstawowej nr 2
w Hajnówce, SCHOLI z Kościoła Św.
Cyryla i Metodego, SCHOLI „PEREŁKI
MARYI” z Kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Na zakończenie wieczoru mocne
głosy CHÓRU LEŚNIKÓW wyśpiewały
tradycyjne polskie kolędy.
Organizatorami koncertu była
Akcja Katolicka wraz z Hajnowskim
Domem Kultury.
Emilia Korolczuk

Rewitalizacja Obszarów
Zdegradowanych Hajnówki
Projekt „Rewitalizacja Obszarów
Zdegradowanych Hajnówki – wypracowanie kompleksowego programu
rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na
lokalne konteksty i potrzeby społeczności” jest realizowany w okresie od
września 2016 r. do sierpnia 2017 r.
Obejmuje kompleksowe opracowanie
Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka, wraz z przeprowadzeniem
szczegółowej diagnozy czynników
i zjawisk kryzysowych, przeprowadzeniem procesu partycypacji społecznej
i konsultacji, zaplanowaniem działań
wdrożeniowych oraz przeprowadzeniem procedury oddziaływania na
środowisko.
Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
Programu Operacyjnego Pomoc
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Techniczna 2014-2020 w kwocie
125 100,00 zł, co stanowi 90%
wartości złożonego projektu w ramach
konkursu dotacji organizowanego
przez Województwo Podlaskie oraz
Ministerstwo Rozwoju.

Spotkania opłatkowe
Cd. ze str. 1

goście otrzymali pocztówki świąteczne wykonane przez członków koła
podczas warsztatów odbywających
się w Hajnowskim Domu Kultury.
Spotkanie opłatkowe uświetnił
występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.
Montaż słowno-muzyczny został
przygotowany pod kierunkiem Stanisława Wereszczyńskiego, Marcina
Andrzejewskiego i Marty Korszak.
Podczas tego wyjątkowego
wieczoru, nie zabrakło wspólnej modlitwy, święconego opłatka i prosfory,
a przy tym życzeń ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku.
- Święta Bożego Narodzenia są
najbardziej radosnymi świętami, które
łączy wszystkich – całe rodziny. Łączy
starszych i młodszych - zwrócił się
do zebranych ks. Andrzej Busłowski.
- Na te święta wszyscy spotykamy
się w swoich domach, ze swoimi
bliskimi, z rodzicami, z dziadkami,
by cieszyć się tym ważnym wyda-

rzeniem, które miało miejsce ponad
dwa tysiące lat temu – przyjściem na
świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Który przyszedł, by zbawić ludzkość,

który przyszedł, wiedząc o tym, że
zostanie ukrzyżowany za wszystkich
ludzi. Który przyszedł, by otworzyć
drzwi do Królestwa Bożego każdemu
chrześcijaninowi. Te drzwi do dnia

Czas minął niespostrzeżenie
w miłej i radosnej atmosferze. Na
zakończenie wszyscy życzyli sobie
spotkania w następnym roku.
Było to niezwykle ciepłe spo-

dzisiejszego są otwarte dla każdego
z nas.... Ksiądz Andrzej Busłowski życzył wszystkim, radosnego
oczekiwania na przyjście Pana oraz
błogosławionych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia. Słowa pełne
ciepła przekazali również Jadwiga
Dąbrowska, Jerzy Sirak, Zenaida
Kiendyś i Krystyna Korolczuk.

tkanie. Widok trójki ponad 90-letnich
seniorów - Olgi Karpiuk, Władysławy
Witkowskiej i Bazyla Laszkiewicz
- uśmiechniętych, rozmownych,
śpiewających kolędy, zdawałoby się
w świetnym zdrowiu - daje wiele
nadziei i ładuje akumulatory życiowe
na kolejne miesiące. Członkowie koła,
pomimo swej choroby – nie poddają
się, z uśmiechem na twarzy walczą
z codziennymi przeciwnościami
losu. Dziękuję za zaproszenie, za
pozytywną energię, jaką emanujecie
i do zobaczenia za rok.
Spotkanie wigilijne zostało
zrealizowane w ramach zadania
„Niewidomi bliżej siebie” współfinansowanego przez Urząd Miasta
Hajnówka.
Sponsorzy:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Spotkanie opłatkowe nie mogło obyć się bez śpiewania kolęd
i obdarowaniem członków Koła
symbolicznymi upominkami.

Emilia Rynkowska

Znakomity występ siatkarzy
I-ligowego Zespołu SKS Hajnówka w Krakowie
Z wynikiem 3:1 zakończył się
mecz hajnowskiego zespołu z KS
AGH Kraków.
Przed meczem można było
spodziewać się zaciętego widowiska,
tym bardziej, że oba zespoły były
sąsiadami w tabeli. Początek meczu
był jednak bardzo wyrównany, co
mogło zwiastować spore emocje.
Ale im dalej w głąb premierowej
odsłony, tym inicjatywę w niej zaczęli
przejmować hajnowianie. Skuteczniej
prezentowali się w polu serwisowym
oraz w ofensywie, w której liderem
został Rafał Faryna. W efekcie
pierwszy set padł naszym łupem
(25:18). W drugim - role zupełnie
się odwróciły. Drużyna prowadzona
przez przez Andrzeja Kubackiego

wygrała set 25:18. Dwa kolejne sety
znów należały do drużyny Pawła
Blomberga - 25:20, 25:22.
W efekcie trzy oczka przyjechały
do Hajnówki.

AGH Kraków – SKS Hajnówka 1:3
(18:25, 25:18, 20:25, 22:25)
Gratulujemy.
Emilia Rynkowska
Fot. SKS Hajnówka

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU
Z dniem 16 stycznia 2017 r.
rozpoczął się nabór wniosków na
demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest. Zasady składania wniosków określone zostały
w załączniku do Zarządzenia Nr
3/17 Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 stycznia 2017 roku. Nabór
wniosków zakończy się z dniem 31
marca 2017 roku. Szczegóły na stronie
www.hajnowka.pl w zakładce Azbest.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Hajnówka

Gazeta Hajnowska

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy realizuje projekty edukacyjne
Questing to edukacyjna zabawa terenowa polegająca na
odkrywaniu dziedzictwa miejsca i
tworzeniu nieoznakowanych szlaków,
którymi można wędrować, kierując

niemówiąca, nie komunikuje się
gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem
poleceń. Dlatego wykorzystaliśmy
alternatywne                       i wspo-

się informacjami zawartymi we
wskazówkach tekstowych. Niestety
tradycyjna forma tej gry jest dla
naszych podopiecznych zbyt trudna. Osoby z autyzmem z powodu
niezrozumienia relacji społecznych
i trudności z komunikowaniem
się z innymi osobami, potrzebują
dostosowania reguł zabawy do ich
indywidualnych możliwości.
Przygoda Questingowa dla
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną ze spektrum autyzmu
to pierwsza tego typu impreza zorganizowana w powiecie hajnowskim.
Projekt zakładał szereg innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych.
Większość osób z autyzmem jest

magające metody porozumiewania
się za pomocą symboli PCS oraz zdjęć.   
W ramach projektu odbyły się:
Wycieczka do Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce na
wystawę pt. „Zanim chleb położono
na stole” - maj 2016 r.
Zajęcia ogrodnicze poświęcone
sianiu zboża. Praktyczne wykonanie
czynności związanych z przygotowaniem gleby i wysiewem zboża  
- maj 2016 r.
Wycieczka autokarowa do
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Udział
w pokazie pracy młyna wodnego i
ręcznej obróbki ziarna - maj 2016 r.
Wycieczka do piekarni w Haj-

nówce. Poznanie technologii wypieku
chleba. Degustacja świeżego wypieku
- czerwiec 2016 r.
Zajęcia warsztatowe z udziałem
uczniów i ich rodziców poświęcone
pieczeniu chleba w pracowni gospodarstwa domowego w SOSW w
Hajnówce. Pedagogizacja rodziców
- dieta bezglutenowa i jej wpływ
na zachowanie osoby z autyzmem.
Uczniowie piekli różne rodzaje chleba.
Wspólna degustacja pieczywa czerwiec 2016 r.
Zajęcia warsztatowe poświęcone praktycznej umiejętności mielenia zboża. Wykorzystanie różnych
dostępnych sposobów mielenia zboża
- wrzesień 2016 r.
28 września do wspólnej gry
zaprosiliśmy placówki zajmujące się
edukacją i terapią osób z autyzmem z
terenu miasta Hajnówki: Przedszkole
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w
Hajnówce i Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
Była to wędrówka z planami
zdjęciowymi pięciu grup dzieci i
młodzieży z autyzmem zakończona
ogniskiem integracyjnym przy Domu
Działkowca.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
Projekt realizowany w okresie 1
V 2016r. - 31 X 2016r., finansowany
przez Burmistrza Miasta Hajnówka
Projekt „Przygoda questingowa” to nie jedyne przedsięwzięcie

Znamy laureatów etapu rejonowego XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
16.12.2016r. w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce odbył się
etap rejonowy XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK.

Ośmiu uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu hajnowskiego, którzy przeszli
etap szkolny, zmierzyli się z pytaniami
z zakresu zdrowego trybu życia,
prawidłowego odżywiania, pierwszej
pomocy i ekologii. W uroczystości
ogłoszenia wyników udział wzięli:
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak, w imieniu Starosty Hajnowskiego, Inspektor ds. zdrowia i opieki
społecznej w Starostwie Powiatowym
Danuta Ługowoj oraz przedstawiciel
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hajnówce Nina
Trendowska.
Laureatami eliminacji rejonowych zostali:
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Natalia Pietruczuk – Gimnazjum z DNJB
w Hajnówce
II miejsce – Julia Zinczuk –
Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi - Gimnazjum Nr 3

Gazeta Hajnowska

III miejsce –Julia Lewczuk –
Zespól Szkół Nr 3 - Gimnazjum Nr
2 w Hajnówce
W kategorii ponadgimnazjalnej:
I miejsce – Aleksandra
Wróbel – Zespól
Szkół Ogólnokształcących
w Hajnówce
II miejsce –
Klaudia Okułowicz
– Zespół Szkół
Z a w o d ow y c h
w Hajnówce
Zwyciężczynie – Natalia Pietruczuk i Aleksandra Wróbel będą reprezentowały
rejon hajnowski na eliminacjach
okręgowych w Białymstoku. Mamy
mocną reprezentację, obie uczennice to doświadczone uczestniczki
konkursów, a przede wszystkim –
bardzo zdolne. Laureaci otrzymali
nagrody upominkowe ufundowane
przez: Starostę Hajnowskiego (kat.
ponadgimnazjalna) oraz Burmistrza
Miasta Hajnówka (kat. gimnazjum).
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali drobne upominki ufundowane
przez Podlaski Oddział Okręgowy
PCK w Białymstoku.
Cieszy fakt, że
uczniowie ze szkół
z terenu powiatu hajnowskiego są aktywni,
chętnie uczestniczą
w organizowanych
konkursach i zajmują
wysokie lokaty. Oraz że
angażują się w inicjatywy promujące zdrowy

tryb życia – bo taki cel przyświeca
organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Udział w przedsięwzięciu wymagał
od uczniów zaangażowania, bowiem
przystąpienie do etapu rejonowego
poprzedzała intensywna praca
w szkole. Laureaci etapu szkolnego musieli przeprowadzić projekt
społeczny promujący zdrowy tryb
życia polegający na organizacji
wydarzenia/ zawodów sportowych
w swoim środowisku lokalnym (klasie,
szkole lub środowisku pozaszkolnym).
I choć nie wszyscy mogli stanąć na
podium, każdy z uczestników wygrał
coś najcenniejszego – wiedzę, którą
przekazał także swoim kolegom
i koleżankom. Tak więc gratulujemy
wszystkim uczniom biorących udział
w każdym z etapów Olimpiady, zaś
zwyciężczyniom życzymy sukcesów
w kolejnym etapie konkursu.
***
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce składa
serdeczne podziękowania Panu
Staroście i Panu Burmistrzowi
za ufundowanie upominków
zwycięzcom trzech pierwszych
miejsc w obu kategoriach.
Katarzyna Miszczuk

realizowane przez Specjalny Ośrodek
Szkolno -Wychowawczy. Placówka
zrealizowała także projekt „Spędźmy
razem trochę czasu”. W ramach
tego uczniowie wraz z rodzicami
uczestniczyli m.in. w zajęciach z
dogoterpaii, bakjoterpaii, zajęciach
artterapeutycznych, zajęciach terapii
tańcem. Bogaty program zajęć służył
kształtowaniu wyobraźni, ćwiczeniach
koncentracji uwagi, rozumieniu emocji,
poprawie koordynacji ruchowej, ale
przede wszystkim - umiejętności
budowy relacji z drugim człowiekiem.
Podsumowania realizacji projektu

było popularyzowanie wiedzy na
temat agresji–jej przyczyn, objawów,
sposobów zapobiegania i terapii.
Uczestnicy III Forum wysłuchali
pouczających wykładów, otrzymali
wskazówki, które pomogą wypracować nowe podejście do rozwoju i
zachowań osób niepełnosprawnych
intelektualnie prezentujących zachowania trudne. Jednym z prelegentów
był Frank Weitzenbürger-koordynator
ds. doradztwa w zakresie kształcenia
w Ewangelickim Ośrodku Wsparcia
Młodzieży i Opieki w Berlinie. Forum
zostało zrealizowane pod patrona-

dokonano w trakcie III Międzynarodowego Forum Opiekunów i Terapeutów
Osób Niepełnosprawnych, które miało
miejsce w dniach 01-02 grudnia br.
Organizatorem forum był Specjalny
Ośrodek Szklono -Wychowawczy,
głównym celem organizacji III Forum

tem Podlaskiego Kuratora Oświaty,
współfinansowane przez Fundację
Współpracy Polsko - Niemieckiej.
SOSW w Hajnówce zapowiada
realizację kolejnych przedsięwzięć.
źródło: SOSW w Hajnówce,
Katarzyna Miszczuk

Wizyta studyjna dziennikarza TV Watykańskiej
w Regionie Puszczy Białowieskiej
W dniach 17-21 grudnia br.
odbyła się wizyta studyjna włoskiego
dziennikarza Telewizji Watykańskiej
na Podlasiu.
Celem wizyty była promocja
walorów przyrodniczych i kulturowych województwa podlaskiego.
Tematem przewodnim nagrań były
„TRZY PUSZCZE – TRZY RELIGIE”
– prezentacja wielokulturowego,
zróżnicowanego religijnie województwa podlaskiego, osadzonego
w kompleksach przyrodniczych
– Puszczach: Knyszyńskiej, Augustowskiej i Białowieskiej.

krajobrazu Białowieży. Kolejnym
punktem programu było nagranie
zabytkowego dworca kolejowego
Białowieża Towarowa, apartamentów
w wagonach, Restauracji Carskiej oraz
przejazd drezyną białowieską w głąb
Puszczy. W duchowy nastrój przedświąteczny wprowadziła dziennikarza
wizyta w dawnej cerkwi carskiej pw.
św. Mikołaja w Białowieży, w której
usłyszeć można było piękne kolędy
prawosławne w wykonaniu lokalnego
chóru. Potem odbyła się wizyta na
turystycznym przejściu granicznym
z Białorusią, gdzie dziennikarz dowie-

Od wtorku do środy (20-21
grudnia) nagrywany był materiał
filmowy na terenie powiatu hajnowskiego. Program przewidywał m.in.:
podglądanie żubrów na wolności
o wschodzie słońca, wizytę w Rezerwacie Ścisłym i Parku Pałacowym
i Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego. Nie
zabrakło również akcentu związanego
z aktywnością sportową. Dziennikarz
sfilmował grupę osób uprawiających
nordic walking w scenerii zimowego

dział się o szczegółach przekraczania
granicy w ruchu bezwizowym do białoruskiego parku narodowego. Pobyt
wieńczyła wieczorna biesiada przy
ognisku w sercu Puszczy Białowieskiej,
w towarzystwie lokalnych artystów
i przedstawicieli Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. Przy
ognisku zaprezentował się zespół
„Ruczajok” z Białowieży. Następnego
dnia sfilmowana została leśna kolejka
Cd. str. 4
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Zakończenie projektu pn. „KULTURALNI+
modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap IV”
Hajnowski Dom Kultury
zakończył realizację projektu
pn. „KULTURALNI+ modernizacja
Hajnowskiego Domu Kultury –
etap IV” w ramach Programu/
Priorytetu: Rozwój infrastruktury
kultury/ Infrastruktura domów
kultury, dofinansowanego ze
środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość
całego projektu wyniosła 256
000,00zł, w tym dofinansowanie
z MKiDN wyniosło 181 000,00
zł, a wkład własny w wysokości 75 000,00zł
zapewniła Gmina Miejska Hajnówka. Dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu przeprowadzono
prace obejmujące:
- remont sali widowiskowej połączony z wymianą jej oświetlenia na energooszczędne
i spełniające wymogi p. poż.,

Cd. ze str. 1

dzeniem pozytywnych zmian, jakie zaszły
w ostatnich latach w szpitalu. Hajnowski ZOZ
intensywnie się rozwija. Poza tegorocznymi
sukcesami, jakimi jest m.in. wyżej wspomniany Dzienny Dom Opieki Medycznej i remont
pododdziału kardiologicznego, SP ZOZ może
pochwalić się szeregiem inwestycji. W 2014r.
w ramach transgranicznego projektu Polska
– Białoruś – Ukraina „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki
i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze
w rejonach endemicznego ich występowania
na pograniczu polsko-białoruskim”, do pla- remont sali prób zespołu z zapleczem oraz
wyposażenie jej w meble,
- zakup sprzętu komputerowego.
Barbara Sadowska

Od 1 stycznia 2017 roku zmiana przepisów
dotyczących wycinki drzew
Szczegóły zmian określają artykuły
83-89 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.2134 t.j. ze zm.).
Wycinka drzew bez zezwolenia
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia
na wycinkę drzew i krzewów na nieruchomości
będącej własnością osoby fizycznej (na prywatnej działce), jednak jest to możliwe tylko
w sytuacji, gdy wycięcie drzew lub krzewów
nie jest związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Wycinka drzew wymagająca zezwolenia
1. Wycięcie drzew przez osoby osoby
fizyczne w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej
W przypadku, gdy działka jest własnością
osoby fizycznej, a na nieruchomości prowadzona
jest działalność gospodarcza i na jej potrzeby
musimy wyciąć drzewa, należy złożyć wniosek
do Burmistrza Miasta Hajnówka i uzyskać
stosowne zezwolenie.

2. Wycięcie drzew przez inne podmioty
W pozostałych przypadkach podmioty

Hajnowski Szpital
w złotej setce „Rankingu Szpitali”

(np. zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe
bądź kapitałowe itp.), planujące usunięcie
drzew lub krzewów muszą uzyskać zezwolenie
Burmistrza Miasta Hajnówka.
Wyjątki od obowiązku uzyskania
zezwolenia stanowią przypadki usunięcia:
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku,
o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością
pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz na terenach zieleni;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 130
cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, akacji oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków
drzew;
- drzew lub krzewów usuwanych
w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu
ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach;
- drzew lub krzewów owocowych,
z wyłączeniem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na
terenach zieleni;
- prowadzenia akcji ratowniczej
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe
służby ustawowo powołane
do niesienia pomocy osobom
w stanie nagłego zagrożenia
życia lub zdrowia;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po
zgłoszeniu w urzędzie miasta.
Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Hajnówka

cówki trafił sprzęt warty 1,5 mln zł. Dokonano
także remontu Medycznego Laboratorium
Diagnostycznego. W 2014r. dokonano także
uroczystego otwarcia oddziałów rehabilitacji
i rehabilitacji neurologicznej. Placówka realizuje
ponadto programy profilaktyczne finansowane
przez NFZ, ale także własne. Hajnowski SP
ZOZ może pochwalić się również Certyfikatem
Zarządzania Jakością ISO oraz certyfikatem
akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Katarzyna Miszczuk

Młodzi dawcy krwi z Zespołu Szkół z DNJB
nagrodzeni
Cd. ze str. 1

podziękowania za udział w konkursie odbyła
się 21 grudnia br. Bardzo się cieszę, że w naszym powiecie jest młodzież, której nie jest
obojętny los innych ludzi, która jest wrażliwa
na krzywdę innych. Podziękowania należą się
nie tylko młodzieży, ale również nauczycielom
– dzięki ich zaangażowaniu idea honorowego
krwiodawstwa jest kontynuowana. – mówi
Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska.

W uroczystości wzięły udział: Wicestarosta
Jadwiga Dąbrowska, inspektor ds. zdrowia
i opieki społecznej w Starostwie Powiatowym
Danuta Ługowoj, Prezes PCK w Hajnówce Alina
Miszczuk oraz Kierownik Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału
Terenowego w Hajnówce Joanna Naspińska.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Uczniowie okazali się bardzo zainteresowani
tematyką krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Dzięki poświęceniu młodzieży lekarze mogą ratować
życie setkom pacjentów. Więcej
informacji odnośnie honorowego
krwiodawstwa uzyskać można
w Oddziale Rejonowym PCK Hajnówka (ul. Ks. Wierobieja 18) oraz
w Oddziale w Hajnówce (budynek
SP ZOZ - szpital, ul. Doc. Adama
Dowgirda 7, 17-200 Hajnówka).
Katarzyna Miszczuk

Wizyta studyjna dziennikarza TV Watykańskiej
w Regionie Puszczy Białowieskiej
Cd. ze str. 3

wąskotorowa przy Nadleśnictwie Hajnówka i to
był ostatni punkt programu wizyty włoskiego
dziennikarza. Pobyt w Puszczy Białowieskiej
choć krótki, to jednak wywarł duże wrażenie
na naszym gościu – wysoko ocenił gościnność, zaangażowanie mieszkańców, smaczną
regionalną kuchnię oraz bogactwo walorów
przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy

Białowieskiej.
Organizatorem wizyty był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, zaś
współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Hajnówce (Wydział Promocji i Rozwoju), Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy
Białowieskiej”, Białowieski Park Narodowy.
Wydział Promocji i Rozwoju

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce zaprosili mieszkańców na poczęstunek
22 grudnia przed siedzibą Starostwa Powiatowego zapanowała świąteczna atmosfera.
Jak co roku uczniowie drugiej klasy technikum
żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu
Szkół Zawodowych w Hajnówce zorganizowali
dla mieszkańców wigilijny poczęstunek.
Wśród pyszności można było znaleźć coś na ząb
– m.in. pierożki w kształcie
rybek, roladki, placuszki oraz
słodkie pyszności w postaci
pierniczków. Inicjatywa uczniów
spotkała się z dużym zainteresowaniem– zaciekawieni przechodnie chętnie zatrzymywali
się przy stoisku, nie zabrakło
życzeń oraz słów uznania dla
zdolności kulinarnych młodych
kucharzy.

Organizacja wigilijnych poczęstunków
przez młodzież z ZSZ powoli staje się tradycją
– to już trzecia edycja. Uczniowie deklarują,
że za rok również chętnie zaangażują się w
przygotowania.
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